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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan 

merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik1. Dalam konteks negara 

hukum, setiap tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat 

Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. 

Hukum berfungsi untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat terutama 

menjadikan masyarakat sebagai komunitas yang taat akan norma-norma yang 

berlaku dan beradab. Adanya hukum ditujukan untuk mencegah terjadinya 

berbagai kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam suatu hukum 

terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan tentang mana yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan 

tertib dan teratur. Selain itu, eksistensi hukum terletak pada kemampuannya 

untuk memperbaiki keadaan yang chaos menjadi aman, tertib dan 

berkeadilan, serta membantu memberikan kepastian bagi penyelenggaraan 

pembangunan nasional. 

Berbicara tentang pembangunan nasional, salah satu unsur yang 

menunjang pembangunan nasional yaitu perkembangan teknologi komputer 

dan teknologi informasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi 

                                                           
1 Pasal 1 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan 

manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi 

lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru2. Teknologi yang diciptakan 

berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup 

dari yang sebelumnya3. 

Perkembangan teknologi informasi juga berperan penting dalam 

perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan 

teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga 

pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah 

penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial 

budaya masyarakat Indonesia4. Salah satu bentuk perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yaitu teknologi internet sebagai media informasi 

dan komunikasi. Teknologi  informasi khususnya internet saat  ini  menjadi  

pedang  bermata  dua,  karena selain memberi peran serta bagi peningkatan 

kesejahteraan, kemajuan dan  peradaban manusia, tetapi juga menjadi sarana 

efektif perbuatan melawan hukum. 

Saat ini internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional 

seperti pengancaman, pencurian dan penipuan kini dapat dilakukan dengan 

menggunakan media komputer secara online dengan risiko tertangkap yang 

                                                           
2 Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
3 Abdul Halim Barkatullah, 2009, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-

commerce Lintas Negara Indonesia, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII, hlm. 1. 
4 Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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sangat kecil oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang 

lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara di samping menimbulkan 

kejahatan-kejahatan baru.  

Perkembangan teori-teori kejahatan juga berkembang signifikan5. 

Kejahatan yang bermunculan dengan menggunakan sarana teknologi 

informasi dan komunikasi melalui komputer saat ini dikenal sebagai 

kejahatan cybercrime.  

Cybercrime merupakan suatu gejala sosial, sehingga dapat dipahami 

bahwa cybercrime adalah konsekuensi negatif dari perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi, yang menggunakan komputer, gadget, dan alat 

komunikasi lainnya sebagai sarana kejahatan, dan semua bentuk perbuatan 

manusia yang menjadikan alat komunikasi sebagai sasaran kejahatan, 

sehingga bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual melainkan 

sudah menjadi permasalahan global6. 

Menurut David I. Bainbridge yang dikutip oleh Niniek, jika mengikuti 

kasus–kasus kejahatan komputer dan siber yang terjadi, dan dikaji dengan 

menggunakan kriteria hukum, kejahatan komputer dan siber bukanlah 

merupakan suatu kejahatan yang sederhana7. Mardjono Reksodiputro 

sebagaimana dikutip Widodo menyebutkan bahwa: 

“Kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan 

media komputer sebagaimana bisa terjadi saat ini, dapat disebut dengan 

beberapa istilah yaitu computer misue, computer abuse, comuter fraud, 

                                                           
5 Maskun, 2014, Kejahatan Siber (Cybercrime),  Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 44. 
6 Widodo, 2013, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

hlm. 39. 
7 Niniek Suparni, 2009, Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya, Jakarta: Sinar 

Grafika, hlm. 4. 
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computer-related crime, computer-assisted crime, atau computer 

crime”8. 

 

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menjelaskan: 

“Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer dengan komputer 

(computer-related crime) seringkali digunakan oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) dalam dokumen-dokumennya. Namun demikian, konvensi 

internasional tahun 2001 tentang pengaturan kejahatan yang berhubungan 

dengan komputer dan pemberantasannya menggunakan istilah 

cybercrime sehingga konvensinya berjudul Convention on Cybercrime”. 

 

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa pengertian kejahatan 

yang berhubungan dengan komputer sama dengan cybercrime9. Salah satu 

contoh cybercrime yang terjadi di Indonesia adalah menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen melalui 

transaksi elektronik. Dengan kecanggihan teknologi internet telah muncul 

media sosial yang dapat mempermudah seseorang dalam menyebarkan berita 

atau informasi mengenai penawaran suatu barang dan dapat mempertemukan 

individu dengan relasi lain atau orang baru, mempermudah komunikasi 

dengan orang lain yang jauh, membantu individu dalam melakukan transaksi 

pembayaran tanpa harus bertatap muka atau yang sering disebut transaksi 

elektronik. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media 

elektronik lainnya10.  

                                                           
8 Widodo, 2013, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law, Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, hlm. 12. 
9 Ibid., hlm. 12. 
10 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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Jauh sebelum adanya media elektronik, perdagangan hanya dapat 

dilakukan dengan bertatap muka. Seiring dengan berkembangnya teknologi, 

para penjual dan pembeli pun dapat bertransaksi tanpa harus bertemu 

sekalipun. Banyak penjual yang memanfaatkan media elektronik untuk 

mempromosikan barang/jasanya secara online, karena lebih mudah dan tidak 

memakan banyak biaya. 

Kejelasan suatu produk atau barang yang ditawarkan melalui media 

elektronik juga patut dipertanyakan baik dari segi kebenaran dan keabsahan 

barang tersebut, sebab peluang dalam melakukan tindak pidana berupa 

penipuan sangat mungkin terjadi. Saat ini masih banyak orang yang 

mengalami kasus penipuan melalui media elektronik ini mengingat 

banyaknya masyarakat yang telah memiliki akun sosial misalnya facebook 

atau whatsapp yang dapat mempermudah pelaku kejahatan dalam melakukan 

aksinya. 

Berikut merupakan fakta mengenai kasus menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen melalui transaksi 

elektronik: 

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan vonis 11 

bulan penjara bagi terdakwa kasus penipuan Selly Yustiawati karena 

melakukan penipuan. Praktik penipuannya Selly dilakukan dengan 

menggunakan dunia maya di situs jejaring sosial facebook11. 

                                                           
11 Widodo, op. cit, hlm. 129. 
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2. Petugas Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan menangkap tiga 

pelaku penipuan melalui situs jejaring sosial facebook dan melalui 

SMS. Ketiga pelaku adalah Saharullah alias Ulla, Ardi alias Ardin, 

serta Zulkifli Ullang, warga asal Kabupaten Sidrap akhir tahun 2011. 

Modusnya, ketiga tersangka memberikan informasi bohong terkait 

transaksi jual beli barang elektronik melalui facebook dan SMS, 

misalnya laptop, telepon seluler, dan produk elektronik lainnya. 

Selain itu, ketiga tersangka memasang foto wanita cantik di facebook 

–nya sehingga para korbannya cepat percaya pada situs tersebut. 

Para korban yang sudah kehilangan uang berasal dari luar Sulawesi 

Selatan, misalnya Sulawesi Tenggara, Jawa, Medan, Sumatera, 

Bogor, dan Kalimantan Timur. Ketiga tersangka dapat disangka 

dengan Pasal 45 Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, subsider Pasal 378 juncto Pasal 

55 dan Pasal 56 KUHP12. 

Pasal 28 Ayat (1): 

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam Transaksi Elektronik.” 

 

Pasal 45A Ayat (1): 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah).” 

                                                           
12 Ibid., hlm. 129. 
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Selain kasus diatas, di Kota Yogyakarta juga pernah terjadi kasus 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik. Salah satu contohnya adalah perkara 

yang diputus Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dialami oleh KEH dan MQ. 

Awalnya pada bulan Desember 2016, MQ bermaksud untuk berlibur ke 

Lombok dengan sarana pesawat terbang dari Yogyakarta bersama teman–

temannya yaitu RA dan YT. Setelah mendapatkan informasi dari saksi RA 

bahwa terdakwa KEH menjual tiket pesawat dengan harga murah karena 

sedang promo, sehingga MQ tertarik untuk menghubungi terdakwa KEH 

melalui nomor whatsapp yang didapat dari saksi RA. Bahwa waktu itu tiket 

pesawat Jogja-Lombok yang akan dipesan dari terdakwa KEH harganya Rp. 

500.000,00 sekali jalan padahal harga normalnya adalah Rp. 1.000.000,00 s/d 

Rp. 1.400.000,00. Sebelum melakukan pemesanan tiket, MQ menanyakan 

tentang pekerjaan terdakwa KEH, saat itu terdakwa menyatakan dirinya 

adalah PNS di Dinas Perhubungan Provinsi NTB. MQ juga menanyakan 

bagaimana terdakwa KEH bisa mendapatkan tiket pesawat promo tersebut, 

saat itu terdakwa KEH menyatakan bahwa terdakwa mendapatkan promo 

khusus untuk tahun 2017.  

Menjelang keberangkatan MQ dan teman-temannya ke Lombok, 

terdakwa KEH mengirimkan tiket dalam bentuk kode booking, selanjutnya 

untuk memastikan keaslian kode tersebut, MQ mendatangi kantor LION AIR 

di Bandara Adisutjipto, dan ternyata kode tersebut benar-benar asli. 

Selanjutnya MQ benar-benar berangkat dari Yogyakarta ke Lombok dengan 



8 
 

tiket promo yang dibeli dari terdakwa KEH sehingga MQ percaya kepada 

terdakwa bahwa terdakwa menjual tiket pesawat promo murah karena 

menduga terdakwa KEH yang bekerja di Dinas Perhubungan maka bisa 

memperoleh harga promo. Selanjutnya setelah MQ kembali dari Lombok, 

terdakwa KEH melalui whatsapp menawarkan tiket pesawat dengan harga 

murah kepada MQ dengan alasan sedang promo dan terdakwa KEH juga 

menawarkan kepada MQ untuk menjual kembali tiket tersebut, dan jika MQ 

dapat menjual kembali tiket tersebut maka MQ dapat mengambil sejumlah 

keuntungan dan akan diberikan potongan untuk harga reseller. Syarat yang 

diberikan oleh terdakwa KEH kepada MQ dalam menjadi reseller yaitu jika 

ingin melakukan pemesanan tiket tidak boleh terlalu dekat dengan hari 

keberangkatan. Atas tawaran tersebut MQ tertarik untuk membeli tiket promo 

kepada terdakwa KEH dan menjualnya kembali dengan mengambil sejumlah 

keuntungan.  

Pelayanan atas tiket promo tersebut semula berjalan dengan baik dan 

lancar, semua berhasil diberangkatkan sehingga setiap kali terdakwa KEH 

menawarkan tiket promo lagi melalui chat whatsapp kepada MQ, maka MQ 

mempercayai hal tersebut dan selalu memesan tiket kepada terdakwa KEH. 

Selanjutnya MQ memesan tiket kembali kepada terdakwa MQ melalui 

whatsapp yang telah menjual tiket promo tersebut kepada AG, PHS dan EO 

yang kemudian MQ menyetorkan uang pembelian tiket kepada terdakwa 

KEH dengan cara transfer dengan menggunakan rekening MQ di Bank BNI 

Syariah dengan nomor rekening 0449843860, yang ditujukan ke rekening 
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terdakwa KEH di Bank BNI dengan nomor rekening 0497466688 hingga 

seluruhnya berjumlah Rp. 502.299.000,00 (lima ratus dua juta dua ratus 

sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Namun setelah MQ mentransfer uang 

tersebut, sekitar pada tanggal 15 bulan Juli 2017 terdakwa KEH 

menghubungi RA dan menyatakan bahwa pemesanan tiket pesawat mulai 

tanggal 17 dan tanggal seterusnya bulan Juli tahun 2017 tidak dapat dicetak 

dan uang pemesanan yang telah dikirim telah dipergunakan oleh terdakwa 

KEH untuk kepentingan lain dan terdakwa KEH mengaku telah menipu MQ.  

Saat itu juga terdakwa KEH mengatakan bahwa selama ini terdakwa 

membeli tiket melalui agen tiket yang bernama JATA TOUR yang beralamat 

di Jalan Panca Usaha Blok A 12 Mataram NTB dengan harga normal bukan 

harga promo, jadi uang yang dikirim oleh MQ hanya diputarkan oleh 

terdakwa dan yang paling akhir tidak dapat tiket. Sebagai contoh terdakwa 

KEH melakukan pembelian tiket ke Agen JATA TOUR sejumlah Rp. 

1.000.000,00 namun dijual kepada MQ atau korban lainnya sejumlah Rp. 

500.000,00 atau Rp. 700.000,00 jadi saat pembelian tiket ke JATA TOUR 

terdakwa KEH menambahi duluan uang atas pembelian tiket, namun 

menambahnya tetap menggunakan uang MQ atau korban lainnya dengan 

cara, semisal pemesanan bulan Januari dan pemberangkatan pada bulan 

Januari juga terdakwa menambahnya dengan menggunakan uang pada 

pemesanan bulan Januari tetapi pemberangkatan bulan Agustus, dikarenakan 

oleh terdakwa untuk bulan Agustus belum dibelikan tiketnya. Atas kejadian 

tersebut MQ megalami kerugian sejumlah Rp 397.530.000,00 (tiga ratus 
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sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari sekitar 300 

tiket yang belum diberikan oleh terdakwa KEH.   

Atas kerugian yang dialami MQ tersebut terdakwa KEH baru 

mengembalikan sekitar Rp 27.200.000,00 dalam bentuk sepeda motor yang 

dihargai Rp 15.000.000,00 oleh MQ dan sisanya ditransfer oleh terdakwa 

KEH. Menurut pengakuan terdakwa KEH, dia tidak dapat memberikan tiket 

yang telah dipesan atau dibeli MQ karena uang tersebut telah dipergunakan 

terdakwa KEH untuk membayar hutang terdakwa. 

Dalam peristiwa hukum di atas, apa yang dilakukan KEH merupakan 

kejahatan penipuan melalui media elektronik dengan menyebarkan berita 

bohong. Tindak pidana ini menyebabkan kerugian yang dialami oleh korban 

MQ. Korban kejahatan dapat diartikan sebagai orang yang menderita 

kerugian karena akibat dari suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara 

langsung telah terganggu karena menjadi target kejahatan.  

Perlu diketahui, karena tindak pidana tersebut dilakukan secara online, 

maka dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 28 Ayat (1)  jo Pasal 45A 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan: “Setiap Orang dengan 

sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” 

Apabila para pelaku memenuhi rumusan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU 

ITE, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 45A Ayat 

(1) UU ITE yang menegaskan sebagai berikut:  
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“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama (enam) tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

Terkait kasus yang dialami oleh KEH mengenai perbuatannya melakukan 

tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, Penulis 

terlebih dahulu melakukan prapenelitian mengenai bagaimana proses 

penyidikan terhadap KEH atas kasus yang dialaminya tersebut. Dalam hasil 

prapenelitian tersebut didapatkan beberapa keterangan mengenai proses 

penyidikan yang mencakup adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan 

(SPDP) diterbitkan secara bertahap yaitu SPDP tanpa nama dan SPDP dengan 

nama. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tanpa nama dikeluarkan sebagai 

pedoman bagi penyidik untuk dapat melakukan upaya penyidikan dalam hal 

pengumpulan alat bukti agar diketahui siapa yang menjadi tersangkanya yang 

selanjutnya akan diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dengan 

nama “KEH” yang telah tercantum sebagai tersangka dan surat tersebut hanya 

disampaikan pada Jaksa Penuntut Umum dan Pelapor. Ketentuan Mahkamah 

Konstitusi dalam Putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 menjelaskan 

bahwa wajib hukumnya bagi penyidik untuk memberikan SPDP tidak hanya 

bagi Jaksa Penuntut Umum tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor 

dalam kurun waktu 7 hari setelah diterbitkannya SPDP tersebut13.  

                                                           
13 Diakses melalui 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13536#.WyGrMngazCQ 

tanggal 8 Juni 2017 jam 20.00 WIB. 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13536#.WyGrMngazCQ
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Berdasarkan hal tersebut maka ada pelanggaran prosedur aturan hukum 

yang berlaku dalam serangkaian proses hukum yang dialami oleh KEH. Hal 

lainnya yang menjadi ketertarikan Penulis yaitu mengenai cara penyidik 

dalam menentukan tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh KEH agar 

penyidik dapat mengetahui Pengadilan Negeri mana yang akan menerima 

berkas perkara yang sedang ditangani oleh penyidik. Selain itu penentuan 

dimana tempat terjadinya suatu tindak pidana sangatlah penting untuk 

menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan 

pidana tersebut atau tidak, menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang 

harus mengurus perkaranya (kompetensi relatif) dan sebagai salah satu syarat 

mutlak sahnya surat dakwaan14. Seperti yang diketahui bahwa KEH tinggal 

dan melakukan perbuatannya di NTB, tetapi MQ selaku korban yang 

dirugikan berada di kota Yogyakarta. Penyidik mengalami kesulitan dalam 

menentukan tempat kejadian tindak pidana yang dilakukan KEH karena 

media yang digunakan berupa media elektronik berupa handphone dan segala 

informasi palsu yang disebarkan oleh KEH dilakukan melakukan chat 

whatsapp. Selain itu keterangan saksi yang dimintai oleh penyidik juga 

menjadi kendala bagi penyidik karena bukan penduduk asli kota Yogyakarta 

melainkan hanya perantau yang sedang berkuliah di Yogyakarta dan datang 

dari berbagai daerah. 

Berdasakan hasil prapenelitian yang dilakukan oleh Penulis mengenai 

proses penyidikan dalam mengungkap sebuah kasus penipuan yang dilakukan 

                                                           
14Diakses melalui https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/31/locus-delicti-dan-tempos-

delikti/ tanggal 8 Juni jam 20.24 WIB. 

https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/31/locus-delicti-dan-tempos-delikti/
https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/31/locus-delicti-dan-tempos-delikti/
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secara online, maka Penulis merasa tertarik untuk membahas lebih jauh kasus 

yang menjerat KEH di atas dalam penelitian berjudul “Proses Penyidikan 

Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang 

Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi 

Kasus di Ditreskrimsus Polda Yogyakarta)”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyidikan dalam tindak pidana menyebarkan 

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik di Ditreskrimsus Yogyakarta?  

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses 

penyidikan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

transaksi elektronik di Ditreskrimsus Yogyakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam Penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui proses penyidikan dalam tindak pidana 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik di Ditreskrimsus 

Yogyakarta. 
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2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam 

melakukan penyidikan tindak pidana menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

transaksi elektronik di Ditreskrimsus Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Dari segi teoretis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya Tindak Pidana Tertentu 

dalam hal proses penyidikan oleh penyidik dalam tindak pidana 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 

2. Dari segi praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada 

pemerintah serta masyarakat secara umum mengenai proses 

penyidikan oleh penyidik dalam tindak pidana menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam transaksi elektronik, serta pihak-pihak yang tertarik untuk 

memperdalam kejahatan-kejahatan cybercrime. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu metode yang digunakan pada saat 

melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi 
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secara lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga 

tujuan penelitian dapat terwujud. Metode penelitian yang akan digunakan 

peneliti untuk penelitian ini adalah: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan peneliti untuk penelitian ini 

adalah metode kualitatif, yaitu metode yang berorientasi pada hal-hal 

yang berbeda di lapangan atau bersifat natural bertujuan untuk 

mengumpulkan berbagai pendapat, informasi, tanggapan yang 

berkaitan dengan masalah agar masalah tersebut dapat selesai dan 

bermanfaat secara praktis dan akademis. Metode ini menggunakan 

interaksi langsung antara Peneliti dengan sumber data tindak pidana 

Cyber. Bentuk dari metode kualititatif dituangkan dalam kalimat 

atau kata-kata dan tidak dijabarkan dalam bentuk angka-angka 

kuantitatif. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah 

deskriptif analitis. Bentuk deskriptifnya yaitu dengan memberikan 

gambaran secara jelas dan detail mengenai proses penyidikan oleh 

penyidik dalam tindak pidana menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

transaksi elektronik berdasarkan fakta, prosedur, karakterisitik dari 

objek serta subjek penelitian. Bentuk analitisnya dengan 

menyelesaikan permasalahan mengenai proses penyidikan oleh 
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penyidik dalam tindak pidana menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

transaksi elektronik yang dianalisis menggunakan aturan atau hukum 

yang berlaku dan studi pustaka. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan Penulis adalah semua  

informasi yang berkaitan dengan Proses Penyidikan Tindak Pidana 

Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan 

Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik yang dilakukan 

oleh KEH di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Yogyakarta. 

Elemen dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta No 311/Pid.Sus/2017/PN Yyk, Undang-Undang 

Informasi Teknologi dan Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 

Penyidikan Tindak Pidana dan Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Ditreskrimsus). Sebenarnya elemen utama dalam 

penelitian ini adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat 

penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Yogyakarta. Akan tetapi 

karena BAP tidak diberikan oleh penyidik maka Peneliti 

menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No 

311/Pid.Sus/2017/PN Yyk sebagai elemen penelitian. Dengan 
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demikian penelitian ini bersifat regresif yaitu berangkat dari putusan 

pengadilan kemudian ditelusuri ke awal penyidikannya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data dan 

cara yang digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan 

tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Studi lapangan 

Studi lapangan yaitu studi yang dilakukan dengan 

langsung turun ke pihak-pihak yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan melalui 

wawancara yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum 

yang ada di Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Ditreskrimsus). 

b. Studi pustaka 

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, 

literatur, perundang-undangan, serta makalah yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti. Studi pustaka yang 

dilakukan meliputi studi terhadap Bahan Hukum Primer dan 

Sekunder: 
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1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

berisikan ketentuan-ketentuan mengenai peraturan 

perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan 

hukum primer yang digunakan ialah: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP); 

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 

e) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No 

311/Pid.Sus/2017/PN Yyk. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang 

dipergunakan pada saat penelitian yang sifatnya 

memberikan tambahan informasi dan bahan hukum 

pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum 
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sekunder yang akan digunakan berupa buku-buku 

mengenai tindak pidana menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian 

konsumen melalui transaksi elektronik serta dari jurnal 

ilmiah, artikel, dan lain-lain. 

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 

Pengolahan dan penyajian data bertujuan untuk mengumpulkan 

seluruh data yang diperoleh selama penelitian. Data yang diperoleh 

dari penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dengan teknik 

editing dan diperiksa, kemudian setelah proses pengolahan data 

selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang 

diperoleh disusun secara sistematis, kemudian disajikan dalam 

bentuk uraian-uraian15. Metode pengolahan dan penyajian data 

dilakukan secara induktif dengan melakukan pengolahan dan 

penyajian data, mempermudah Penulis untuk melakukan tahap 

selanjutnya yaitu menganalisis data. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif, karena data yang digunakan sifatnya deskriptif. Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang 

dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung dan berwujud kasus-

kasus. Data yang disajikan berupa uraian yang dikaitkan dengan 

                                                           
15 Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum 

Unika Soegijapranata, hlm. 56. 



20 
 

fakta, kondisi, akibat, serta situasi selama penelitian. Hasil analisis 

penelitian disusun dalam laporan penelitian berbentuk skripsi. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan ini agar dapat terarah dan 

sistematis sehingga dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) 

bab yang terdiri dari: 

BAB I, adalah BAB PENDAHULUAN yang didalamnya memuat latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II, adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang didalamnya akan 

mengemukakan tinjauan tentang Penyidikan,  tinjauan tentang Tindak Pidana, 

tinjauan tentang Pelaku Tindak Pidana, tinjauan tentang Teori Locus Delicti, 

tinjauan tentang Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong, tinjauan tentang 

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik dan tinjauan tentang 

Transaksi Elektronik. 

BAB III, adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

yang terdiri dari proses penyidikan terhadap KEH dalam tindak pidana 

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam transaksi elektronik dan hambatan yang dihadapi oleh 

penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

transaksi elektronik. 
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BAB IV, adalah BAB PENUTUP yang didalamnya memuat kesimpulan 

dan saran penulis.  
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