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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 

Ditreskrimsus atau Direktorat Reserse Kriminal Khusus adalah unit 

kepolisian yang tugasnya adalah untuk menyelidiki terhadap tindak pidana 

khusus. Tindak pidana khusus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tindak pidana yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik. 

Sebelum masuk kedalam pembahasan, terlebih dahulu penulis menjelaskan 

mengenai profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta  berlokasi di jalan Lingkar Utara Condong Catur, Depok, Sleman, 

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Visi Ditreskrimsus Yogyakarta yaitu terwujudnya Ditreskrimsus Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang profesional, proporsional, akuntabel dalam 

penanganan tindak pidana khusus guna memberikan kepastian hukum dan 

rasa keadilan pada masyarakat di wilayah Yogyakarta. Perwujudan dari visi 

tersebut dirumuskan dalam misi Ditreskrimsus Yogyakarta yaitu: 

a. Melaksanakan penegakan hukum secara profesional, objektif, 

proporsional, transparan dan akuntabel guna menjamin kepastian 

hukum dan rasa keadilan melalui giat lidik sidik tindak pidana 

khusus di bidang Tindak Pidana ekonomi, Tindak Pidana Inprodag, 
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Tindak Pidana Tertentu dan Tindak Pidana Korupsi diwilayah Polda 

Daerah Istimewa Yogyakarta; 

b. Menyelesaikan permasalahan hukum secara profesional dan 

akuntabel dengan menganalisa kasus beserta penanganannya serta 

mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas di 

Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta; 

c. Melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan 

operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS di wilayah 

hukum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta; 

d. Meningkatkan kemitraan dan sinergi penegakan hukum dengan 

masyarakat dan instansi/lembaga terkait dengan semangat gotong 

royong; 

e. Melaksanakan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus secara 

optimal di lingkungan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta; 

f. Melakukan proses pengumpulan, pengolahan dan menyajikan 

informasi data berkaitan tupoksi pada program kegiatan 

Ditreskrimsus secara berkelanjutan; 

g. Meningkatkan kualitas dan kompetensi penyidik/penyidik 

pembantu/personel Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang profesional, kompeten, unggul, terpercaya, dan 

berkepribadian; 
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h. Meningkatkan pelayanan di bidang tindak pidana khusus dalam 

upaya penegakan hukum yang berkeadilan dengan menjunjung 

tinggi HAM di wilayah hukum Yogyakarta; 

i. Meningkatkan dukungan sarana prasarana berupa peralatan yang 

berteknologi tinggi dan modern; 

j. Mewujudkan penyempurnaan sistem dan metode yang tepat dengan 

berbasis pada sistem informasi dan komunikasi terkini guna 

menunjang pelaksanaan tugas penyidikan. 

Sedangkan fungsi dari Ditreskrimsus Yogyakarta yaitu : 

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain 

tindakpidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah 

hokum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta; 

b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan 

mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; 

c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, 

sertaadministrasi 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. 
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Berikut merupakan struktur Ditreskrimsus Yogyakarta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

a. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

b. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik); 

c. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 

disingkat Sikorwas PPNS; dan 

d. Sub Direktorat (Subdit). 

Adapun tugas dari Kasubdit II / Inprodag Cybercrime yaitu sebagai 

berikut: 

Tugas pokok : 

a. Subdit II bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana Inprodak dan cybercrime yang terjadi di daerah hukum Polda; 
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b. Dalam melaksanakan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Inprodak dan 

cybercrime yang terjadi di daerah hukum Polda; 

2) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan 

ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana; dan 

3) Penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana.  

c. Dalam melaksanakan tugas Subdit dibantu oleh sejumlah Unit yang 

bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit108. 

Ditreskrimsus Yogyakarta telah menerima banyak laporan/pengaduan 

terkait tindak pidana yang berhubungan dengan Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya dalam kurun waktu tahun 

2015-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
108 Diakses melalui https://ditreskrimsusjogja.id/ tanggal 31 Mei 2017 jam 12.01 WIB 

https://ditreskrimsusjogja.id/
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Rekapitulasi Laporan/Pengaduan terkait Tindak Pidana yang berhubungan dengan 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut: 

Sumber: wawancara dengan penyidik (diolah) 

Berdasarkan data di atas terdapat kasus penipuan yang terjadi secara 

online termasuk juga didalamnya penyebaran berita bohong dan menyesatkan 

yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik 

sebanyak 1.418 laporan/pengaduan yang masuk ke Ditreskrimsus 

Yogyakarta.  

B. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong 

dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen melalui 

Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh KEH 

Dalam pembahasan ini, penulis memberikan gambaran mengenai tindak 

pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 

NO JENIS 
TAHUN 

JUMLAH KET 
2015 2016 2017 2018 

1 
Pembobolan 

Keamanan Akun 
22 4 37 27 90 5 selesai 

2 Penipuan Online 204 
20

2 
446 296 1.418 

26 selesai 

180 Limpah 

Polres 

7 cabut 

pelapor 

3 
Pencemaran Nama 

Baik 
35 47 70 53 205 38 selesai 

4 Pornografi 2 9 16 2 29 9 selesai 

5 Pencurian 3 4 12 19 38 4 selesai 

6 
Pemerasan/ 

Pengancaman 
5 1 13 11 30 3 selesai 

7 Penistaan Agama 1 2 3 3 9 - 
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kerugian konsumen melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh KEH. 

Gambaran mengenai pelaku yang dimaksud dalam penelitian adalah 

gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kronologi awal mula 

korban merasa dirugikan, profil pelaku dan para korbannya, media sosial 

yang digunakan untuk melaksanakan tindak pidana menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui 

transaksi elektronik dan alasan atau motif pelaku. 

Menurut putusan Nomor 311/Pid.Sus/2017/PN Yyk tersangka KEH yang 

bertempat tinggal di jalan Lestari Penan RT 01/RW 040, Penjarakan Karya, 

Ampenan, Lombok, NTB atau jalan Ade Irma Suryani Gang Panda 4 No. 43 

Monjok Kelurahan Selaparan Kota Mataram NTB atas perbuatannya telah 

merugikan beberapa orang yang salah satunya adalah pelapor sekaligus 

korban yaitu MQ yang bertempat tinggal di jalan Celeban UH 3/543 RT 25 

RW 6 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Berawal 

pada bulan Desember 2016, korban MQ berencana untuk berlibur ke Lombok 

dengan sarana pesawat terbang dari Yogyakarta bersama teman-temannya 

yaitu saksi RA dan saksi YT. 

Saat itu korban MQ mendapatkan informasi dari saksi RA bahwa 

tersangka KEH menjual tiket pesawat dengan harga murah karena sedang 

promo. Adanya informasi mengenai tiket promo yang harganya pasti jauh 

lebih murah daripada membeli tiket langsung di bandara membuat korban 

MQ tertarik dan menghubungi tersangka KEH melalui nomor whatsapp yang 

didapatkan dari saksi RA. Setelah korban MQ berkomunikasi dengan 
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tersangka KEH untuk mengetahui lebih lanjut tentang harga promo tiket 

pesawat yang ditawarkan ternyata harga yang ditawarkan memang jauh lebih 

murah dari harga normal yaitu tiket pesawat Jogja-Lombok sebesar Rp 

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

Rp 1.400.000,00. Melalui whatsapp korban MQ juga menanyakan tentang 

pekerjaan tersangka KEH dan bagaimana tersangka KEH dapat menjual tiket 

pesawat dengan murah, saat itu tersangka menyatakan dirinya bekerja sebagai 

PNS di Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan tersangka KEH dapat menjual 

tiket murah karena ada paket promo khusus tahun 2017. Saat korban MQ 

telah melakukan transaksi pembayaran tiket melalui transaksi-elektronik yaitu 

dengan transfer ke rekening tersangka KEH, kemudian tersangka KEH 

mengirimkan tiket dalam bentuk PDF melalui whatsapp. Harga tiket yang 

tercantum dalam bentuk PDF tersebut harganya lebih mahal daripada 

harga/nilai yang dibayarkan saksi kepada tersangka KEH yang menurut 

tersangka KEH harga promo. Atas kejadian tersebut korban MQ sempat 

curiga dan bertanya kepada tersangka, namun saat itu tersangka KEH 

menyatakan harga yang tercantum dalam tiket tersebut bukan harga promo 

sedangkan harga yang dibayarkan korban MQ adalah harga promo dari agen 

sehingga harganya lebih rendah dari harga yang tercantum dalam tiket. 

Penjelasan tersangka KEH tersebut membuat korban MQ percaya akan 

adanya harga tiket promo tersebut. 
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Menjelang keberangkatan korban MQ dan teman-temannya ke lombok, 

tersangka KEH mengirimkan tiket dalam bentuk kode booking109. 

Selanjutnya untuk memastikan keaslian kode booking tersebut, korban MQ 

mendatangi kantor LION AIR di Bandara Adisutjipto, dan ternyata kode 

booking tersebut benar-benar asli. Maka korban MQ dan teman-temannya 

benar-benar berangkat dari Yogyakarta ke Lombok dengan tiket promo yang 

dibeli dari tersangka KEH tersebut sehingga korban MQ percaya kepada 

tersangka KEH bahwa tersangka KEH menjual tiket pesawat promo sehingga 

harganya murah.  

Saat korban MQ kembali dari Lombok, tersangka KEH melalui whatsapp 

menawarkan tiket pesawat dengan harga murah kembali kepada korban MQ 

dengan alasan yang sama yaitu sedang promo. Tersangka KEH juga 

menawarkan kepada korban MQ untuk menjual kembali tiket promo tersebut. 

Jika korban MQ menjual kembali tiket promo tersebut maka korban MQ 

dapat mengambil sejumlah keuntungan dan akan diberikan potongan harga 

untuk reseller110. Atas tawaran dari tersangka KEH tersebut, korban MQ 

tertarik untuk membeli tiket promo kepada tersangka untuk dijual kembali 

dengan mengambil sejumlah keuntungan. 

Kenyataannya tersangka KEH telah membohongi dan menyesatkan 

korban MQ karena pada waktu itu sebenarnya tidak ada tiket pesawat yang 

                                                           
109 Definisi kode booking atau biasa disebut juga kode konfirmasi dalam hal tiket pesawat yaitu 

bukti seseorang telah melakukan reservasi atau pemesanan tiket pesawat yang biasanya terdiri 

/dari kombinasi huruf dan angka yang digunakan untuk mencetak tiket yang telah dipesan. 
110 Definisi reseller yaitu orang yang membeli suatu produk dari distributor atau supplier dengan 

harga lebih murah dari pasaran untuk dijual kembali dengan harapan mendapatkan sejumlah 

keuntungan dari penjualan barangnya tersebut. 
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dijual dengan harga promo. Sebelum diketahuinya mengenai informasi palsu 

mengenai harga tiket pesawat tersebut, pelayanan atas penawaran tiket promo 

dari tersangka KEH semula berjalan dengan baik dan lancar. Semua berhasil 

diberangkatkan sehingga untuk selanjutnya tiap kali tersangka KEH 

menawarkan tiket pesawat promo dengan harga murah melalui whatsapp 

tersangka KEH kepada korban MQ dan pada intinya tersangka KEH melalui 

chat whatsapp menawarkan ada tiket promo lagi. Adapun persyaratan yang 

diberikan oleh tersangka KEH apabila korban MQ berminat untuk menjadi 

reseller yaitu dalam pemesanan tiket promo tersebut tidak boleh terlalu dekat 

dengan hari keberangkatan. Korban MQ yang telah percaya dengan kata-kata 

tersangka dalam chat whatsapp tersebut, kemudian menyampaikan kepada 

teman-temannya/ agen111 korban MQ mengenai adanya promo tiket pesawat 

tersebut.  

Penawaran menarik yang ditawarkan oleh tersangka KEH membuat 

korban MQ membeli tiket kepada tersangka KEH dan menjual tiket itu 

kembali kepada saksi AG, saksi PHS dan saksi EO. Selain dijual kepada para 

saksi, korban MQ juga menjual ke konsumen lainnya dan ada yang digunakan 

sendiri. Para saksi setelah memesan tiket kepada korban MQ dan kemudian 

menyerahkan uang pembayaran tiket pesawat tersebut. Selanjutnya korban 

MQ mentransfer uang tersebut melalui rekening korban MQ yaitu di Bank 

BNI Syariah dengan nomor rekening 0449843860, yang ditujukan ke 

rekening tersangka di Bank BNI dengan nomor rekening 0497466688 hingga 

                                                           
111 Definisi agen yaitu seorang/perusahaan yang menjual produk dari distributor ke 

retail/konsumen. 
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seluruhnya berjumlah sekitar Rp 502.299.000,00 (lima ratus dua juta dua 

ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). 

Atas tiket pesanan atau yang dibeli oleh konsumen melalui korban MQ 

kepada tersangka KEH, korban memperoleh keuntungan sekitar Rp 100.000,- 

s/d Rp 200.000,- per tiket dan korban MQ memberikan uang kepada saksi 

AG, saksi PHS dan saksi EO kadang-kadang Rp Rp 50.000,- atau Rp 

100.000,-. Awalnya proses pemesanan tiket berjalan lancar dan tidak ada 

kendala bahwa tiket tersebut palsu atau tidak dapat diberangkatkan. Namun 

sekitar tanggal 15 bulan Juli tahun 2017 tersangka KEH menelepon kepada 

saksi RA dan menyatakan bahwa pemesanan tiket pesawat mulai tanggal 17 

dan seterusnya bulan Juli tahun 2017 tidak dapat dicetak dan uang pemesanan 

yang telah dikirim telah digunakan tersangka KEH untuk kepentingan lain. 

Fakta selanjutnya yang terungkap yaitu tersangka KEH selama ini 

membeli tiket pesawat 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 korban MQ kirim hanya 

diputarkan tersangka dan yang paling akhir tidak dapat tiket pesawat. Sebagai 

contoh sejumlah Rp 1.000.000,00 namun dijual kepada korban MQ atau 

korban lainya sejumlah Rp. 500.000,00 atau Rp 700.000,00. Jadi saat 

pembelian tiket ke Jata Tour tersangka KEH nombok atau menambahi 

duluan, namun dalam nombok112nya atau menambahnya tetap pakai uang 

saksi atau korbannya lainya dengan cara, semisal pemesanan pada bulan 

                                                           
112 Definisi nombok yaitu terpaksa menambah uang (karena belum cukup, masih kurang). 
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Januari dan pemberangkatan pada bulan Januari juga dia menambahi terlebih 

dahulu dengan menggunakan uang pada pemesanan bulan Januari namun 

pemberangkatan bulan Agustus, dikarenakan oleh terdakwa untuk bulan 

Agustus belum dibelikan. 

Dengan adanya pengakuan tersangka KEH mengenai aksi penipuan yang 

dilakukannya, korban MQ kemudian mendatangi kontor agen travel JATA 

TOUR dan bertemu dengan saksi LL salah satu karyawan agen JATA TOUR 

yang selama ini melayani tersangka KEH. Saat itu saksi LL menyampaikan 

bahwa bahwa selama ini tersangka KEH dalam melakukan pembelian tiket 

pesawat tetap dengan harga normal, dan tidak ada harga promo dari agen 

JATA TOUR selama ini. 

Atas kejadian tersebut korban MQ mengalami kerugian sejumlah Rp 

397.530.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh 

ribu rupiah), kerugian tersebut dihitung dari jumlah penumpang yang    

mendapatkan tiket sedangkan uang atas pemesanan tiket pesawat tersebut 

telah korban kirim melalui transfer kepada tersangka. Jumlah konsumen yang 

uang pembelian tiketnya telah korban transfer kepada tersangka namun tidak 

jadi diberangkatkan adalah sekitar 300 tiket sebagaimana keterangan saksi 

yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Saksi dalam berkas perkara. 

Fakta selanjutnya yang terungkap yaitu tersangka KEH selain 

menawarkan tiket pesawat dengan harga promo juga sering menawarkan tiket 

dengan harga lelang yaitu harganya lebih rendah daripada harga promo. 

Akibat dari para pembeli tiket yang melalui korban MQ banyak yang tidak 



81 
 

dapat diberangkatkan, mereka marah-marah kepada korban MQ dan korban 

juga harus mengembalikan uang yang telah diserahkan para pembeli kepada 

korban MQ. Dalam hal ini korban MQ juga telah berusaha untuk 

mengembalikan sebagian uang tiket para pembeli yang melalui korban dan 

akan diganti semuanya. Atas perbuatan tersangka KEH, korban MQ tidak jadi 

memperoleh keuntungan atas pembelian tiket karena atas keuntungan yang 

korban peroleh dari penjualan tiket kepada konsumen telah digunakan korban 

untuk membooking tiket yang ditawarkan oleh tersangka namun belum ada 

pembelinya. Korban MQ mengalami kerugian sekitar Rp. 397.530.000,00 

(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 

atas kerugian yang korban alami tersebut tersangka KEH baru 

mengembalikan sekitar Rp 27.200.000,00 dalam bentuk sepeda motor 

tersangka yang diserahkan tersangka kepada korban MQ yang korban hargai 

Rp 15.000.000,00 dan sisanya ditransfer tersangka kepada korban. 

Adapun motif pelaku/tersangka KEH melakukan perbuatan yang 

melanggar hukum dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian konsumen dalam kasus ini yaitu MQ melalui 

transaksi elektronik karena uang tersebut akan digunakan pelaku untuk 

membayar hutang-hutangnya. Perbuatan pelaku ini tidak hanya terjadi sekali 

waktu tetapi jauh sebelum pelaku KEH dilaporkan atas kasus ini, pelaku juga 

pernah melakukan hal yang sama sebelumnya dengan alasan/motif yang 

sama. Namun permasalahan sebelumnya dapat diselesaikan dengan adanya 

penggantian kerugian dengan menjual harta benda pelaku KEH. Pihak 



82 
 

keluarga KEH juga membenarkan atas perbuatan pelaku yang tidak hanya 

sekali dua kali melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen ini. 

C. Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita 

Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen 

Melalui Transaksi Elektronik 

Dalam penyidikan terhadap Pelaku tindak pidana menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen melalui 

transaksi elektronik penyidik melalukan tugasnya melalui beberapa tahap 

yaitu: 

1. Penyelidikan 

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “penyelidikan 

adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur menurut Undang-Undang ini”113.  

Menurut Peraturan Kepala Kepolis ian Negara Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 

Pasal 24 menjelaskan tentang pelaksanaan  penyelidikan dalam mencari 

keterangan mengenai apakah suatu peristiwa dapat ditetapkan sebagai 

suatu tindak pidana ada beberapa tahapan yaitu : 

 

                                                           
113Andi Hamzah, op. cit,  hlm. 119. 
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1) Pengolahan TKP 

a) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang 

bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk 

kepentingan penyelidikan selanjutnya; 

b) Mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan 

barang bukti; dan 

c) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang 

terjadi; 

2) Pengamatan (observasi) 

a) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan 

lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi 

yang dibutuhkan; dan 

b) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang 

sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang 

diketahui sebelumnya; 

3) Wawancara (interview) 

a) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui 

teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan 

b) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan 

cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, 

dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana; 

4) Pembuntutan (surveillance) 

a) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak 

pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada 

pelaku tindak pidana; 

b) Mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan 

pelaku tindak pidana; dan 

c) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan 

barang hasil kejahatan; 

5) Pelacakan (tracking) 

a) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana 

dengan menggunakan teknologi informasi; 

b) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, 

kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan 

c) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil 

kejahatan; 

6) Penyamaran (undercover): 

a) Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui 

identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau 

informasi; 

b) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh 

peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas 

para pelaku tindak pidana; dan  

c) khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik 

penyamaran sebagai calon pembeli (undercover buy), 

penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi 
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narkoba sampai tempat tertentu (controlled delivery), 

penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (raid 

planning execution); 

7) Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap 

kasus-kasus tertentu dengan cara: 

a) Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan 

tindak pidana; dan 

b) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna 

menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus 

operandinya.114 

 

a. Laporan/pengaduan 

Menurut KUHAP Pasal 1 Angka 24 menyebutkan laporan 

adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak 

atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang 

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya 

peristiwa pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 25 menyebutkan 

pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak 

yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk 

menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak 

pidana aduan yang merugikannya. 

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan 

Tindak Pidana dalam Pasal 5 disebutkan bahwa laporan 

Polisi/Pengaduan terdiri dari laporan Polisi model A yaitu laporan 

Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui 

atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi dan laporan Polisi 

                                                           
114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
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model B yaitu laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas 

laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat115. 

Dalam kasus penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian konsumen ini penyidik menggunakan 

laporan model B karena mendapatkan laporan dari adanya 

pengaduan dari pihak yang merasa telah dirugikan yaitu MQ pada 

tanggal 13 Juli 2017 melaporkan pelaku KEH atas perbuatannya 

yang telah menyebarkan informasi bohong/palsu mengenai harga 

tiket pesawat yang ditawarkan oleh pelaku KEH dan menyebabkan 

kerugian materiil bagi korban MQ116. Pengaduan yang telah 

dilaporkan oleh korban MQ kemudian Ditreskrimsus Yogyakarta 

akan membuat Surat Tanda Bukti Lapor/STBL untuk selanjutnya 

diproses ke tingkat Reskrim kemudian diperiksa kasus tersebut akan 

masuk ke Unit/Subdit mana yang ditunjuk oleh Kabagbinop untuk 

selanjutnya dilakukan penyelidikan. 

b. Lidik 

Adanya pengaduan atas perbuatan pidana yang dilaporkan oleh 

MQ dan kerugian yang dialaminya, maka Ditreskrimsus Yogyakarta 

segera melakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan dasar adanya 

surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan. Ada beberapa 

cara yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Yogyakarta dalam 

melakukan penyelidikan yaitu melakukan wawancara/meminta 

                                                           
115 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
116 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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keterangan korban MQ, menerbitkan surat permintaan 

keterangan/klarifikasi dari para saksi serta menghubungi provider 

Handphone yang digunakan oleh MQ mengenai chat whatsapp 

dengan KEH untuk dilakukan pemilihan chat yang mengandung 

unsur adanya tindak pidana. Dalam memintai keterangan saksi 

korban yang dilakukan penyelidik dengan korban MQ untuk 

mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara 

mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, 

mengapa, dan bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh KEH 

menyebabkan kerugian bagi korban MQ117. 

Dalam pemeriksaan keterangan saksi yang dilakukan oleh 

penyelidik, korban MQ menjelaskan kronologis perkara yang 

dialaminya. Mulai dari awal korban MQ mengenal pelaku KEH 

karena kebutuhan untuk membeli tiket promo yang akan digunakan 

untuk liburan ke Lombok bersama teman-temannya sampai dengan 

tawaran dari pelaku KEH kepada korban MQ untuk menjual tiket 

pesawat dengan harga promo atau dengan kata lain menjadi reseller 

tiket pesawat yang nantinya MQ akan menarik keuntungan sendiri 

atas penjualan tiket tersebut. Titik awal perkara muncul saat pelaku 

KEH mengaku kepada korban MQ bahwa pelaku selama ini dengan 

sengaja memberikan informarsi bohong/palsu kepada MQ mengenai 

harga tiket pesawat yang aslinya tidak ada harga promo melainkan 

                                                           
117 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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pelaku beli dengan harga normal. Motif perbuatan pelaku MQ 

diduga karena pelaku terlilit utang dan hasil dari penipuan yang 

dilakukan oleh KEH dibuat untuk melunasi hutang-hutangnya. Saat 

proses penyelidikan ini korban MQ juga menunjukkan kepada 

penyelidik alat bukti screenshot chat whatsapp antara MQ dengan 

pelaku KEH dan buku rekening Bank BNI Syariah atas nama MQ 

yang menjadi bukti permulaan bagi penyelidik118.  

Atas hasil keterangan saksi oleh MQ dengan penyelidik dan 

barang bukti awal yang dibawa oleh MQ maka penyelidik 

menentukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh KEH merupakan 

suatu tindak pidana karena telah memenuhi unsur tindak pidana 

obyektif dan unsur subyektif. Jika dilihat dari unsur subyektif telah 

terpenuhi karena adanya unsur kesalahan yaitu kesengajaan atau 

dolus yang dilakukan oleh KEH dalam melakukan perbuatannya 

dengan menyebarkan informasi/berita bohong yang menyebabkan 

kerugian yang dialami oleh MQ dalam hal penjualan tiket pesawat. 

Sedangkan jika dilihat dari unsur obyektif yang telah terpenuhi 

karenya adanya perbuatan yang melanggar hukum yaitu perbuatan 

KEH yang telah menipu MQ dengan memberikan informasi palsu 

mengenai harga tiket pesawat yang merugikan MQ secara materiil, 

dimana perbuatan tersebut melanggar Pasal 28 Ayat (1)  jo Pasal 

45A Ayat (1)  UU ITE. Selain adanya perbuatan yang melanggar 

                                                           
118 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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hukum, unsur obyektif lainnya yang terpenuhi yaitu unsur kausalitas, 

dimana adanya hubungan antara tindakan KEH dalam menyebarkan 

berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen sebagai 

penyebab dan kerugian materiil yang dialami oleh MQ sebagai 

akibatnya. 

Adanya keterangan saksi MQ sebagai korban dan alat bukti 

berupa screenshot chat whatsapp antara MQ dengan pelaku KEH 

dan buku rekening Bank BNI Syariah atas nama MQ telah dianggap 

cukup sebagai bukti permulaan bagi penyelidik untuk membuat 

Laporan Hasil Penyelidikan/LHP yang selanjutnya masuk ke tahap 

penyidikan. 

2. Penyidikan 

Dalam KUHAP Pasal 1 Angka 2 disebutkan penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkannya. Adapun tahapan yang 

dilakukan dalam proses penyidikan yaitu: 

a. Penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan 

Hasil penyelidikan yang didapat oleh penyelidik menjadi bahan 

utama bagi proses selanjutnya yaitu penyedikan. Awal dimulainya 

proses penyidikan ditandai oleh diterbitkannya Surat Perintah 

Penyidikan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sesuai dengan 

yang disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 
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Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 

Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Pasal 25 Ayat (2) Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana juga diatur 

mengenai SPDP sekurang-kurangnya memuat: 

1) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah 

penyidikan; 

2) Waktu dimulainya penyidikan; 

3) Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat 

tindak pidana yang disidik; 

4) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah 

diketahui); dan 

5) Identitas pejabat yang menandatangani SPDP. 

Dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP juga dijelaskan yaitu “Dalam 

hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang 

merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan hal itu 

kepada penuntut umum”. Pasal tersebut mengalami perubahan yang 

telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan perkara 

Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pemberian 

SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan 

tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor119. Adapun tentang 

batasan waktunya, paling lambat 7 hari dipandang cukup bagi 

penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan SPDP sebelum 

disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum120. 

                                                           
119 Diakses melalui http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13536 

tanggal 8 Juni 2017 jam 20.27 WIB 
120 Diakses melalui http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-

penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum tanggal 8 Juni 2017 jam 20.29 WIB 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13536
http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum
http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum
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Dalam proses penyidikan KEH penyidik mengeluarkan dua jenis 

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yaitu SPDP tanpa nama (tidak 

adanya keterangan siapa tersangkanya dan SPDP dengan nama (telah 

diketahui siapa tersangkanya)121. Dalam prakteknya penyidik tidak 

mengirimkan SPDP kepada terlapor dalam kasus ini yaitu KEH saat 

SPDP telah dikeluarkan oleh penyidik, tetapi hanya ditembuskan 

kepada pelapor dan Jaksa penuntut umum sebagai pemberitahuan 

sedang berlangsungnya proses penyidikan terhadap KEH atas tindak 

pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 

menyebabkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik. Hal 

tersebut dapat dipastikan bahwa penyidik tidak mematuhi putusan 

Mahkamah Konstitusi melalui putusan perkara Nomor 130/PUU-

XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk 

menyampaikan/mengirimkan SPDP kepada korban/terlapor dan 

tidak hanya kepada pelapor dan Jaksa Penuntut Umum saja. 

Bila dikaji lebih jauh tindakan penyidik yang tidak 

menyampaikan SPDP kepada terlapor dapat dianggap suatu 

pelanggaran hukum. Hal tersebut dikarenakan penyampaian SPDP 

merupakan pintu masuk dari pelaksanaan koordinasi fungsional 

antara penyidik dan para pihak yaitu penuntut umum, terlapor dan 

pelapor/korban sebagai implementasi prinsip check and balances122. 

Apabila tidak dilakukannya koordinasi fungsional tentu akan sangat 

                                                           
121 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
122 Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 
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mempengaruhi hasil penyidikan serta telah terjadi cacat prosedural 

dalam tahapan penyidikan dalam bentuk penggunaan kewenangan 

penyidikan secara tidak transparan dan tanpa adanya pengawasan.  

Alasan yang menjadi pertimbangan bahwa SPDP harus 

disampaikan kepada terlapor agar yang bersangkutan dapat 

mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk 

penasihat hukumnya. Sedangkan bagi korban/pelapor dengan 

diberikannya SPDP dapat dijadikan momentum untuk 

mempersiapkan keterangan atau alat bukti yang diperlukan dalam 

penyidikan atas laporannya. Adanya tembusan SPDP tersebut 

bersifat wajib beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan 

hanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi 

juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor123. 

b. Mencari Alat bukti 

Apabila suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah 

memenuhi unsur tindak pidana, dimana dalam kasus ini yaitu 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh KEH terhadap MQ maka 

langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan alat bukti. Pengumpulan 

alat bukti dalam proses penyidikan dibutuhkan untuk menetapkan 

tersangka yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau 

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai 

                                                           
123 Diakses melalui http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-

hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum tanggal 8 Juni 2017 jam 20.29 WIB 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58763386dea5a/mk-tetapkan-7-hari-penyerahan-spdp-ke-penuntut-umum
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pelaku tindak pidana.124  Menurut Pasal 1 Angka 21 Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan 

bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat 

bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang 

telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan 

penangkapan. 

Dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1) juga mengatur mengenai 

jenis alat bukti yaitu: 

(1) Alat bukti yang sah ialah: 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa. 

Dalam pengumpulan alat bukti, penyidik menggunakan 

keterangan saksi sebagai alat bukti baik dari saksi korban MQ serta 

saksi lainnya yang berkaitan dengan kasus KEH ini. Selain itu 

penyidik juga menggunakan alat bukti petunjuk yang mengacu pada 

66 (enam puluh enam) lembar print out rekening koran atas nama 

MQ dengan nomor rekening 0449843860 dengan Bank Penerbit 

Bank BNI Syariah dengan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 20 

Juni 2017 serta 10 (sepuluh) lembar screenshot atau capture 

whatsapp dari handphone Samsung Galaxy J5 2016 dengan nomor 

087739820875 atas nama MQ yang berisi percakapan antara KEH. 

                                                           
124 Pasal 1 angka 10, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. 
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Alat bukti diatas dapat membantu penyidik untuk melakukan 

tindakan selanjutnya yaitu upaya paksa. 

c. Pemanggilan Saksi Korban 

Penyidik dalam mengumpulkan alat bukti melakukan 

pemanggilan saksi korban yaitu MQ untuk dimintai keterangan 

mengenai kronologi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 

KEH agar diperoleh bukti permulaan125. Selain hasil dari berita acara 

keterangan saksi korban yaitu MQ, penyidik juga mendapatkan alat 

bukti berupa 66 (enam puluh enam) lembar print out rekening koran 

atas nama MQ dengan nomor rekening 0449843860 dengan Bank 

Penerbit Bank BNI Syariah dengan periode 1 Januari 2017 sampai 

dengan 20 Juni 2017 serta alat bukti berupa 10 (sepuluh) lembar 

screenshot atau capture whatsapp dari handphone Samsung Galaxy 

J5 2016 dengan nomor 087739820875 atas nama MQ yang berisi 

percakapan antara saudari KEH. 

d. Pemanggilan Saksi Terlapor 

Adanya pemanggilan saksi terlapor diperlukan dalam proses 

penyidikan guna dimintai keterangan atas laporan yang ditujukan 

kepadanya yang nantinya akan menjadi dasar bagi penyidik dalam 

melakukan penetapan tersangka. Dalam kaitannya dengan kasus 

KEH, penyidik tidak melakukan pemanggilan terlapor/KEH 

                                                           
125 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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dikarenakan penyidik merasa alat bukti yang ada sudah cukup untuk 

dilakukan langkah selajutnya yaitu upaya paksa126.  

e. Pemanggilan Saksi-saksi 

Menurut Pasal 112 KUHAP ayat satu menyebutkan bahwa: 

“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan 

alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka 

dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat 

panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang 

wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan 

memenuhi panggilan tersebut.” 

 

Atas dasar tersebut dalam pengumpulan alat bukti, penyidik 

Ditreskrimsus Yogyakarta mengeluarkan beberapa surat panggilan 

bagi saksi-saksi yang berkaitan dengan laporan yang dilaporkan oleh 

MQ. Adapun saksi-saksi yang dimintai keterangannya saat proses 

penyidikan yaitu: 

a) Saksi PHS 

Memberikan kesaksian bahwa Saksi tidak kenal dengan 

Terdakwa, Saksi selama ini membeli tiket secara on-line 

kepada MQ. Saksi melakukan pembelian tiket pesawat 

tersebut pada bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juni 

2017 untuk dijual lagi, jumlah tiket pesawat yang saksi 

pesan dari saksi MQ saksi lupa namun yang tidak dapat 

diberangkatkan sejumlah 12 seat dengan nominal uang 

sejumlah Rp, 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu 

                                                           
126 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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rupiah). Saat ini uang tersebut sudah saksi kembalikan 

kepada pemesan saksi selaku pembeli tiket, namun oleh 

saksi MQ baru diganti sejumlah Rp. 1.000.000.-. Saksi 

melakukan pembelian tiket pesawat kepada saksi MQ 

dikarekan tiket murah dan baru ada promo. Sekitar bulan 

juni 2017, para pembeli yang memesan tiket pesawat tidak 

memperoleh tiketnya dan tidak jadi diberangkatkan karena 

berdasarkan penjelasan saksi MQ selama ini MQ telah di 

tipu oleh orang Ampenan Lombok yang bernama KEH, 

ternyata sebenarnya tidak ada tiket pesawat murah atau 

dengan harga promo dan uangnya dipergunakan KEH 

untuk membayar hutangnya. 

b) Saksi AG 

Memberikan kesaksian bahwa awalnya pada bulan Februari 

2017 saksi MQ bertanya kepada saksi maukah saksi ikut 

berjualan tiket pesawat promo, dan saksi mengiyakan. 

Dalam melakukan pembelian tiket pesawat tersebut pada 

bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017, dan 

Tiket pesawat yang saksi pesan dari saksi MQ sejumlah 80 

seat yang belum diberangkatkan sejumlah 36 seat, jadi 

nominal uang sejumlah 36 seat tersebut sejumlah Rp. 

40.000.000,00. Saat ini uang tersebut sudah saksi 

kembalikan kepada pemesan saksi, namun oleh saksi MQ 
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belum dikembalikan. Sekitar bulan juni 2017, para pembeli 

yang memesan tiket pesawat tidak memperoleh tiketnya dan 

tidak jadi diberangkatkan karena berdasarkan penjelasan 

saksi MQ selama ini saksi MQ telah di tipu oleh orang 

Ampenan Lombok yang bernama KE, ternyata sebenarnya 

tidak ada tiket pesawat murah atau dengan harga promo. 

Hal tersebut terjadi karena uangnya dipergunakan KEH 

untuk membayar hutangnya. Cara pemesanan tiket pesawat 

tersebut adalah awalnya saksi melakukan pemesanan 

kepada saksi MQ mengirim biodata pemesan kemudian rute 

perjalanan, setelah biodata dan rute perjalanan dikrimkan, 

kemudian uang saksi tranfer atau uang saksi berikan secara 

tunai kepada saksi MQ di tempat tinggal saksi Muammar di 

Celeban Yogyakarta, setelah itu tinggal menunggu kode 

boking atau tiket dalam bentuk PDF yang dikirim melalui 

whatsapp. Harga tiket yang tercantum dalam bentuk PDF 

tersebut harganya lebih mahal daripada harga/nilai yang 

dibayarkan saksi, dan hal tersebut pernah ditanyakan 

kepada saksi MQ, dan saksi MQ mengatakan bahwa 

menurut KEH karena adanya harga promo dari agen 

sehingga harganya lebih rendah dari harga yang tercantum 

dalam tiket. Mengenai jarak waktunya antara pemesanan 
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tiket dan keberangkatan biasanya 3 hari sampai dengan 1 

minggu, tidak bisa dalam waktu lebih dekat. 

f. Gelar Perkara 

Gelar perkara merupakan bagian atau serangkaian dari proses 

penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dan dipimpin oleh 

Perwira Pengawas Penyidikan dan dapat dihadiri oleh penyidik 

lainnya atau menghadirkan kedua belah pihak yang melaporkan dan 

pihak yang dilaporkan127. 

Dalam kasus KEH, setelah terkumpulnya alat bukti dan 

keterangan saksi hal selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik yaitu 

melakukan gelar perkara pada awal tahap penyidikan guna 

menentukan tersangka dalam kasus yang sedang ditangani oleh 

penyidik, menentukan pasal-pasal yang akan diterapkan, serta 

rencana penyidikan selanjutnya. Dalam tahapan ini penyidik 

melakukan profilling atau mecari informasi/data tentang calon 

tersangka mulai dari pekerjaan dan tempat tinggal calon tersangka. 

Dalam kasus ini penyidik mendapatkan keterangan dari salah satu 

saksi bahwa KEH merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di kota 

asalnya yaitu di NTB, sehingga hal tersebut memudahkan penyidik 

dalam menemukan alamat KEH tinggal di NTB. Keterangan lokasi 

                                                           
127 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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ini juga mempermudah penyidik dalam melakukan upaya paksa 

yaitu penangkapan hingga penahanan tersangka128. 

g. Penetapan Tersangka 

Adanya gelar perkara yang semakin memperjelas mengenai 

lokasi keberadaan lokasi calon tersangka dan alat bukti yang 

didapatkan oleh penyidik telah dirasa cukup, yaitu adanya 

keterangan saksi korban MQ, keterangan saksi PHS, keterangan 

saksi AG, alat bukti berupa 66 (enam puluh enam) lembar print out 

rekening koran atas nama MQ dengan nomor rekening 0449843860 

dengan Bank Penerbit Bank BNI Syariah dengan periode 1 Januari 

2017 sampai dengan 20 Juni 2017 serta 10 (sepuluh) lembar 

screenshot atau capture whatsapp dari handphone Samsung Galaxy 

J5 2016 dengan nomor 087739820875 atas nama MQ yang berisi 

percakapan antara KEH, maka KEH ditetapkan sebagai tersangka. 

Dalam kasus ini KEH dijerat/dipersangkakan dengan menggunakan 

Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 

Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 378 KUHP tentang 

penipuan. 

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam penyidikan, 

alasan penyidik menggunakan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan 

yang menyebutkan: 

                                                           
128 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki 

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 

kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 

sembilan ratus rupiah”. 

 

Pertimbangan penyidik dalam menggunakan Pasal 372 KUHP 

yaitu uang tiket yang dihasilkan oleh KEH atas penjualan tiket 

pesawat yang KEH beli dari pihak JATA TOUR dengan harga tiket 

pesawat tanpa adanya promo apapun tidak langsung disetorkan 

kepada pihak JATA TOUR untuk segera dilakukan pembelian tiket 

melainkan digunakan terlebih dahulu oleh KEH untuk melunasi 

hutang-hutangnya. Maka menurut penyidik unsur dalam pasal 

tersebut telah terpenuhi. 

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam penyidikan, 

alasan penyidik menggunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan 

yang menyebutkan: 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama 

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk 

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 

hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena 

penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 

 

Pertimbangan penyidik dalam menggunakan Pasal 378 KUHP 

yaitu adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh KEH 

mengenai informasi tiket promo pesawat yang dijual oleh KEH 

kepada MQ pada kenyataanya hanya informasi palsu demi 
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mendapatkan keuntungan  pribadi yang digunakan KEH untuk 

melunasi hutang-hutangnya. Maka menurut penyidik unsur dalam 

pasal tersebut telah terpenuhi. 

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam penyidikan, 

alasan penyidik menggunakan  28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik untuk menjerat KEH, yang memenuhi unsur-unsurnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Setiap orang; 

b. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong 

dan menyesatkan; 

c. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1). 

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut penyidik 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Ad. 1. Setiap Orang 

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang” di dalam 

rumusan tindak pidana dapat dipersamakan dengan unsur “barang 

siapa” sebagaimana dicantumkan didalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang bila dikaji dari aspek teoritik dan 

praktek peradilan, menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana 

yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang 
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didakwakan kepadanya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang 

yang harus dijadikan pelaku di dalam suatu peristiwa pidana. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

yang dimaksud “Orang” adalah orang perseorangan, baik warga 

negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan 

hukum.Pengertian “Setiap Orang” menunjuk pada orang perorangan 

atau subyek hukum pengemban hak dan kewajiban yang dapat dan 

mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya 

dan tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar maupun hal-

hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan 

yang dilakukannya tersebut. 

Menimbang, bahwa yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 

Tersangka KEH yang telah mengakui dan membenarkan semua 

identitas sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan 

Tersangka maka adalah benar jika yang dimaksud “setiap orang” 

disini adalah tersangka KEH, sehingga tidak terjadi error inpersona 

dan Tersangka adalah orang yang dapat dan mampu bertanggung 

jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu tersangka KEH dapat 

dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang 

dilakukannya. 
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Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah 

terpenuhi; 

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sengaja” adalah kemauan 

untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 

dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, sedangkan yang 

dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan 

tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang 

dilakukan tanpa kewenangan; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan 

berita bohong adalah memberikan keterangan tidak sesuai dengan 

hal/keadaan yang sebenarnya “dan menyesatkan” adalah dan 

menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru; 

Berdasarkan fakta hukum dalam penyidikan, maka tersangka 

dalam hal ini telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 

kepada saksi MQ karena yang disampaikan tersangka mengenai 

adanya tiket dengan harga murah dengan alasan merupakan tiket 

promo tersebut tidak benar atau tidak sesuai dengan hal/keadaan 

yang sebenarnya dimana saat itu tidak ada harga promo, tersangka 

dalam membeli tiket kepada Jata Tour, Citra Mulia dan lainnya 

semuanya dengan harga normal, tersangka menawarkan harga tiket 

murah dengan alasan merupakan tiket promo kepada saksi MQ 
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tersebut adalah agar saksi MQ tertarik untuk membeli tiket melalui 

tersangka, sehingga dengan adanya berita bohong dari tersangka 

tersebut telah menyesatkan saksi MQ yaitu menyebabkan saksi MQ 

berpandangan/ pemikiran salah/keliru yaitu saksi MQ percaya 

kepada apa yang disampaikan tersangka tersebut bahwa tersangka 

memang menjual tiket promo sehingga harganya murah; 

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; 

Ad.3. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

Ayat (1); 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

yang dimaksud “Transaksi Elektronik” adalah perbuatan hukum 

yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, 

dan/atau media elektronik lainnya”. 

Menimbang, bahwa pengertian media elektronik adalah media 

yang menggunakan elektronik atau energi elektromagnetis bagi 

pengguna akhir untuk mengakses kontennya, contohnya antara lain 

adalah TV, radio, handphone dan internet, sedangkan pembayaran 

melalui Transaksi elektronik adalah transaksi yang terjadi di luar 

teller bank, contohnya adalah melalui ATM, mesin EDC, SMS 

Banking, Internet banking dan Mobile Banking; 
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Menimbang, bahwa tersangka dalam menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan kepada saksi MQ sebagaimana terpenuhi 

dalam unsur sebelumnya yaitu menawarkan tiket promo dengan 

harga murah padahal saat itu tidak ada tiket dengan harga 

murah/promo kepada saksi MQ adalah melalui handphone tersangka 

yaitu melalui whatsapp tersangka nomor 081933143707 kepada 

saksi MQ dengan nomor : 087739820875. Atas tawaran harga tiket 

promo tersangka tersebut menyebabkan saksi MQ tertarik untuk 

membeli tiket pesawat dari terdakwa; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka 

dapat disimpulkan karena tersangka menyatakan melalui whatsapp 

bahwa saksi MQ dapat memperoleh keuntungan jika mempunyai 

agen atau reseller tiket pesawat, sehingga karena ingin memperoleh 

keuntungan sebagamana disampaikan tersangka, maka saksi MQ 

mempunyai beberapa agen yaitu saksi AG, saksi PHS, saksi EO 

yang menjualkan tiket yang dibeli saksi MQ dari tersangka atau 

pembeli tiket menghubungi agen saksi MQ dalam memesan atau 

membeli tiket dan selanjutnya menyampaikanya kepada saksi MQ 

serta saksi MQ yang berhubungan dengan tersangka melalui 

whatsapp dalam pembelian atau pemesanan tiket, setelah itu saksi 

MQ menyetorkan uang pembelian tiket kepada tersangka dengan 

cara transfer melalui ATM di Kota Yogyakarta dari rekening saksi 

MQ di Bank BNI Syariah dengan nomor rekening: 0449843860, ke 
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rekening tersangka di Bank BNI dengan nomor rekening 

0497466688 hingga seluruhnya berjumlah sekitar Rp 502.299.000,00  

(lima ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), 

namun setelah saksi MQ mentransfer uang tersebut, ternyata pada 

bulan Juni 2016 tersangka tidak memberikan tiket penerbangannya 

secara keseluruhan karena uang tersebut tidak dipergunakan oleh 

tersangka untuk membeli tiket promo sebagaimana yang telah 

ditawarkan oleh tersangka dan dipesan oleh saksi MQ, namun telah 

habis dipergunakan oleh tersangka untuk kepentingan lain berjumlah 

sekitar Rp. 397.530.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima 

ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu awalnya digunakan tersangka 

untuk membayar hutang tersangka namun untuk selanjutnya 

tersangka mempergunakannya untuk menutup pembelian tiket 

pesawat ke JATA TOUR dan agen tiket lainnya yang telah dilakukan 

tersangka untuk para pemesan/pembeli sebelumnya dimana 

tersangka dalam membeli tiket antara lain di JATA TOUR tersebut 

dengan harga normal, sehingga perbuatan tersebut merugikan saksi 

MQ sekitar Rp. 397.530.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta 

lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari kerugian tersebut 

tersangka pernah mengembalikan uang kepada saksi MQ sebesar Rp 

27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dalam 

bentuk sepeda motor tersangka yang diserahkan tersangka kepada 
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saksi, yang diberi harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 

dan sisanya ditransfer tersangka ke rekening saksi MQ. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini 

telah terpenuhi; 

h. Penangkapan dan Penahanan 

Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan 

tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 

penyidikan129. Demikian pula ditentukan dalam Pasal 17 KUHAP, 

bahwa penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras 

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup 

ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dan 

bahwa tersangka sebagai pelakunya130. Dalam kasus ini KEH 

ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor 

SP.Kap/08/VII/2017/Ditreskrimsus tanggal 24 Juli 2017 yang 

berlaku sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 27 Juli 2017. 

Proses penangkapan tersangka terjadi di NTB karena tersangka 

KEH bertempat tinggal di jalan Lestari Penan RT 01/RW 040, 

Penjarakan Karya, Ampenan, Lombok, NTB atau jalan Ade Irma 

Suryani Gang Panda 4 No. 43 Monjok Kelurahan Selaparan Kota 

Mataram NTB. Penyidik dalam melakukan penangkapan dibantu 

oleh kepolisian NTB untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal dari 

tersangka KEH. Setelah penyidik menemukan tersangka KEH 

                                                           
129 Suryono Sutarto, op. cit, hlm. 32. 
130Ibid., hlm. 34.   



107 
 

kemudian tersangka dibawa untuk dilakukannya pemeriksaan 

tersangka di kantor Kepolisian NTB yang juga membantu dalam hal 

tempat pemeriksaan131.  

Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik dengan KEH 

menghasilkan barang bukti baru yaitu berupa buku rekening Bank 

BNI atas nama KEH dan 1 buah handphone Merk Oppo tipe A3 

berikut dengan 2 (dua) buah Sim card serta memori card merek V-

Gen 8Gb132. Dengan adanya barang bukti baru yang ditemukan dan 

demi kelancaran proses penyidikan yang sedang berlangsung maka 

dengan pertimbangan penyidik saat itu mengenai lokasi KEH yang 

berada diluar Yogyakarta dan dikhawatirkan akan menghilangkan 

barang bukti, penyidik membawa KEH ke Yogyakarta dan dilakukan 

penahanan terhadap KEH133. 

Penahanan terhadap KEH dilaksanakan berdasarkan Surat 

Perintah Penahanan Nomor SP.Han/08/VII/2017/Ditreskrimsus 

tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 dan 

dilakukan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum 

berdasarkan Surat Perintah Nomor B-619/0.4.4/Euh.1/8/2017, sejak 

tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017, 

maka pihak penyidik selama proses penyidikan NYD ditahan selama 

59 hari di Rutan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Masa 

penahanan terhadap KEH selama proses penyidikan  sudah sesuai 

                                                           
131 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
132 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
133 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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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. 

i. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan 

Selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik 

Ditreskrimsus Yogyakarta terhadap KEH, maka diperoleh 

keterangan tersangka sebagai berikut134: 

1) Bahwa tersangka mengenal saksi MQ, awalnya saksi MQ 

menghubungi tersangka sekitar bulan Desember 2017 untuk 

menanyakan tentang kepastian tiket promo yang diceritakan 

oleh saksi RA kepada MQ untuk keberangkatan saksi MQ dan 4 

orang teman lainnya ke Lombok untuk berlibur. Saat itu saksi 

MQ menanyakan perihal pekerjaan tersangka dan bagaimana 

bisa mendapatkan tiket promo tersebut. Kemudian tersangka 

menyatakan pekerjaannya sebagai PNS di Dinas Perhubungan 

Provinsi NTB dan menyatakan bahwa tersangka mendapatkan 

tiket promo khusus tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam 

barang bukti berupa screenshot chatting terdakwa dengan saksi 

MQ. 

 

 

                                                           
134 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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2) Bahwa tersangka sejak bulan Desember 2016 melalui whatsapp 

menawarkan kepada saksi MQ bahwa ada tiket pesawat dengan 

harga promo dan murah. Tersangka menyarankan kepada saksi 

MQ agar menjual kembali tiket tersebut kepada orang lain 

supaya saksi MQ memperoleh keuntungan. 

3) Bahwa seluruh penawaran tiket promo kepada saksi MQ 

tersebut tersangka lakukan saat tersangka di Lombok dengan 

menggunakan media sosial WA dengan menggunakan 

handphone OPPO A3 warna putih dengan menggunakan no 

081933143707 ke nomor WA saksi MQ no 087739820875. 

Sejak Desember 2016 hingga Juni 2017 dimana saat itu saksi 

MQ berada di Kota Yogyakarta. 

4) Bahwa sebenarnya pada kenyataannya, tidak ada harga tiket 

promo pada saat itu, karena semua tiket tersangka beli dengan 

harga normal, hal itu dilakukan terdakwa supaya saksi MQ 

tertarik membelinya. Tersangka dalam menawarkan tiket promo 

tersebut selain kepada saksi MQ juga kepada saksi RA dan 

Saksi TRQ. 

5) Bahwa ketika saksi MQ melakukan pemesanan tiket kepada 

tersangka yang tanyakan adalah nama lengkap dan kapan 

berangkatnya. Setelah tersangka mendapatkan data konsumen 

dan rute perjalanan kemudian tersangka menyuruh saksi MQ 

untuk transfer biaya tiket melalui rekening tersangka, kemudian 
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menjelang keberangkatan tersangka mengirimkan tiketnya 

dalam bentuk PDF atau screenshot kode bookingnya yang 

semuanya dilakukan melalui whatsapp. 

6) Bahwa saksi MQ melakukan transfer untuk pembelian tiket 

terebut melalui Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 

0449843860, yang ditujukan ke rekening tersangka di Bank BNI 

dengan nomor rekening 0497466688. 

7) Bahwa jumlah uang yang tersangka terima dari saksi MQ lebih 

sedikit daripada jumlah uang yang digunakan tersangka untuk 

melakukan pembelian tiket pesawat karena sebenarnya tidak ada 

harga promo, semua tiket tersangka beli dengan harga normal. 

Tersangka melakukan penjualan kepada saksi MQ lebih murah 

karena tersangka mengatakan kepada saksi MQ bahwa ada 

harga promo dan murah. 

8) Bahwa tersangka melakukan pembelian tiket dengan harga 

normal tetapi dijual kepada saksi MQ adalah supaya saksi MQ 

tertarik dan percaya kepada tersangka. 

9) Bahwa tersangka dalam melakukan pembelian tiket dengan 

harga normal yaitu dari JATA TOUR yang beralamat Jalan 

Panca Usaha Cakra Negara Mataram, yang melayani adalah 

saudari LL dan agen travel CITRA MULIA Jalan Pejanggi 

Cakra Negara Mataram dan tersangka juga langsung melakukan 

pembelian di Lion Air Jalan Sriwijaya Mataram. 
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10) Bahwa tersangka menyatakan kepada saksi MQ jika dalam 

melakukan pembelian tiket jangan terlalu dekat waktunya 

dengan waktu keberangkatan karena tersangka dalam membeli 

tiket dari pemesan tidak langsung dilakukan setelah terdakwa 

menerima transfer uang pembelian tiket atas pemesan/pembeli 

tersebut, karena uang tersebut digunakan tersangka untuk 

membeli tiket pesawat pemesan lain yang waktu 

keberangkatannya lebih dekat, sehingga uang pembayaran MQ 

yang terdahulu bisa tersangka pergunakan untuk pembelian tiket 

lainya, dimana tersangka tidak hanya menerima pembayaran 

atas pemesanan tiket dari saksi MQ saja tetapi juga dari saksi 

RA dan saksi THQ. 

11) Bahwa benar uang yang telah ditransfer saksi MQ kepada 

tersangka seluruhnya adalah sebesar Rp 502.299.000,00 (lima 

ratus dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). 

Namun pemesanan tiket pesawat dari saksi MQ mulai tanggal 

17 bulan Juli 2017 dan tanggal seterusnya tidak dibelikan 

tiketnya oleh tersangka adalah sekitar Rp. 397.530.000,00 (tiga 

ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) 

karena sudah tidak ada lagi uang pada tersangka untuk membeli 

tiket tersebut. 
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12) Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2017, tersangka memberitahu 

saksi MQ kalau tersangka selama ini telah menipu saksi MQ 

karena selama ini sebenarnya tidak ada tiket promo. 

13) Bahwa tersangka mempergunakan uang pembelian tiket tersebut 

awalnya adalah untuk digunakan membayar hutang tersangka 

yang jumlahnya sekitar Rp 20.000.000,- namun untuk 

selanjutnya tersangka mempergunakannya untuk menutup 

pembelian tiket pesawat ke JATA TOUR dan agen tiket lainnya 

yang telah dilakukan terdakwa untuk para pemesan/pembeli 

sebelumnya. 

14) Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang kepada saksi MQ 

kermbalikan Rp. 27.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu 

rupiah) dalam bentuk sepeda motor terdakwa yang diserahkan 

tersangka kepada saksi MQ, yang diberi harga Rp. 15.000.000,- 

(lima belas juta rupiah) dan sisanya ditransfer tersangka kepada 

saksi MQ. 

15) Bahwa tersangka dalam usaha jual beli tiket tersebut tanpa ijin. 

Dalam proses pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh 

penyidik Ditreskrimsus Yogyakarta tehadap tersangka KEH, 

penyidik menemukan alat bukti baru yaitu berupa 39 (tiga puluh 

sembilan) lembar Rekening Koran Bank BNI Atas nama KEH 

dengan nomor rekening: 0497466688 periode dari tanggal 30 

Desember 2016 s/d 30 Juni 2017 serta barang bukti berupa 1 (satu) 
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buah Handphone Merk Oppo tipe A3 warna Putih berikut dengan 2 

(dua) buah Sim card yang tersimpan didalamnya Nomor handphone 

081933143707 dan Nomor handphone 085238472080 serta memori 

card merk V-Gen 8 Gb milik KEH. 

j. Penyitaan 

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 

mengambil alih dan atau penyimpan dibawah penguasaannya benda 

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk 

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan 

peradilan135.  Dalam kasus ini saat penyidik berada di NTB dengan 

surat penyitaan yang langsung dibuat di NTB136 maka penyidik 

langsung menyita barang bukti yang digunakan oleh KEH dalam 

melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang 

mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik 

yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Oppo tipe A3 warna putih 

berikut dengan 2 (dua) buah Sim card yang tersimpan didalamnya 

Nomor handphone 081933143707 dan Nomor handphone 

085238472080 serta memori card merk V-Gen 8 Gb serta tagihan 

yang ada dalam rekening tersangka KEH yaitu dalam bentuk 39 (tiga 

puluh sembilan) lembar Rekening Koran Bank BNI Atas nama KEH 

dengan nomor rekening 0497466688 periode dari tanggal 30 

Desember 2016 s/d 30 Juni 2017. 

                                                           
135 Suryono Sutarto, op. cit, hlm. 45. 
136 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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k. Penyerahan Perkara 

Sebelum adanya penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut 

Umum, terlebih dahulu dilakukan pemberkasan perkara mengenai 

kelengkapan berkas-berkas yang dilakukan dalam proses penyidikan 

oleh penyidik atau kelengkapan administrasi penyidikan. Setelah 

kelengkapan berkas dirasa cukup, langkah selanjutnya yaitu 

penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (P-16) 

yang telah ditunjuk untuk mengikuti perkembangan tindak pidana 

yang dilakukan oleh KEH di tahapan persidangan. Apabila hasil 

penyidikan dianggap telah lengkap (P-21) maka penyidik wajib 

melakukan tahap selanjutnya yaitu penyerahan tersangka dan barang 

bukti137. 

Dalam proses penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut 

Umum terjadi dua kali pengembalian berkas oleh JPU, yang pertama 

karena keterangan saksi yang perlu ditambahkan serta identitas saksi 

yang tidak berasal dari Yogyakarta dapat membuat surat dakwaan 

yang akan diajukan oleh JPU menjadi tidak sah dimuka pengadilan. 

Pengembalian yang kedua mengenai rincian penerima/pembeli tiket 

dari korban MQ yang tiketnya belum dicetak harus disebutkan secara 

jelas dan kerugian materiil dari tiap tiket yang terjual harus dibuat 

secara detail dan jelas. Setelah berkas telah dilengkapi oleh penyidik 

                                                           
137 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 



115 
 

maka dikirmkan kembali ke JPU untuk selanjutnya masuk ke tahap 

persidangan. 

D. Hambatan dalam Penyelidikan Kasus Penyebaran Berita Bohong yang 

Menyebabkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik 

Melihat dari kasus tindak pidana siber yang dilakukan oleh KEH yang 

merugikan MQ secara materiil atas perbuatan pidana menyebarkan berita 

bohong yang menyesatkan dan menyebabkan kerugian konsumen melalui 

transaksi elektronik, Bripka Aryo Suseno selaku salah satu penyidik yang 

menangani kasus ini menyatakan bahwa hambatan atau kendala dalam 

menangani kasus ini ada beberapa hal yaitu: 

1. Menentukan tempat kejadian perkara 

Dalam kaitannya menentukan tempat kejadian perkara dalam sebuah 

kasus, kepolisian memiliki peranan penting dalam mekanisme sistem 

peradilan pidana yaitu memproses pelaku kejahatan di tahap penyidikan 

dan mengajukannya ke penuntutan di Pengadilan Negeri melalui Jaksa 

Penuntut Umum. Tempat kejadian suatu perkara pidana juga menjadi 

penentu dari kewenangan penyidik dalam suatu wilayah hukum 

kepolisian, karena pada dasarnya penyidik hanya berwenang melakukan 

penyidikan ditempat mana tindak pidana itu terjadi kecuali ada faktor 

lain yang mengharuskan penyidik untuk melakukan penyidikan di luar 

daerah/wilayah hukumnya. Ketentuan ini sebenarnya tidak diatur secara 

tegas dalam KUHAP akan tetapi jika dihubungkan dengan ketentuan 

yang ada dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 KUHAP tentang 
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wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka hal 

tersebut juga dapat menjadi pedoman dalam menentukan kewenangan 

penyidik pada suatu wilayah kepolisian tertentu dalam penentuan daerah 

hukumnya untuk melaksanakan suatu penyidikan.  

Bertitik tolak dari ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP, maka 

dalam penentuan kewenangan pelaksanaan penyidikan dapat 

dihubungkan dengan penentuan kewenangan mengadili dari suatu 

Pengadilan Negeri karena suatu wilayah (daerah) yang menjadi hukum 

penyidik dalam suatu wilayah hukum kepolisian adalah dibawah naungan 

wilayah (daerah) hukum suatu Pengadilan Negeri juga.138 

Dalam tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 

yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang 

dilakukan oleh KEH dan MQ sebagai korbannya, penyidik mengalami 

kesulitan dalam menentukan lokasi kejadian tindak pidana tersebut. 

Seperti yang diketahui KEH maupun MQ berdomisili di NTB tetapi saat 

itu MQ sebagai korban sedang menyelesaikan kuliah di Yogyakarta dan 

tinggal disebuah kos di Yogyakarta. Terungkap juga bahwa saat itu MQ 

bukanlah satu-satunya korban atas perbuatan KEH tetapi masih ada 

korban lainnya yang mengalami kerugian yang cukup besar dan 

melaporkan perbuatan KEH ke pihak yang berwajib yaitu kepolisian. 

Atas pertimbangan penyidik mengenai banyaknya korban atas tindak 

pidana yang dilakukan oleh KEH sedang berada di Yogyakarta, maka 

                                                           
138 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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penyidik sepakat untuk melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri 

Yogyakarta untuk mengadili kasus KEH. Selain itu pertimbangan 

penyidik juga dilihat dari banyaknya saksi yang dimintai keterangan oleh 

penyidik juga sedang berada di Yogyakarta walaupun domisili para saksi 

berasal dari berbagai daerah karena para saksi masih merupakan 

mahasiswa di Universitas yang ada di Yogyakarta dan tinggal di kos-

kosan. Untuk mensiasati hal tersebut, penyidik meminta para saksi untuk 

membuat surat keterangan tinggal dari RT/RW setempat di Yogyakarta. 

Sehingga hal tersebut juga dapat menjadi dasar yang cukup kuat bagi 

penyidik untuk mendapatkan kejelasan mengenai tempat kejadian 

perkara pidana atas perkara KEH berada di Yogyakarta139. 

2. Lokasi Tersangka 

Kendala ini berkaitan dengan batas waktu penangkapan berdasarkan 

Pasal 19 Ayat (1) KUHAP yang telah menentukan tidak boleh lebih dari 

satu hari (1x24 jam). Lewat dari satu hari maka telah terjadi pelanggaran 

hukum dan dengan sendirinya penangkapan tidak sah dan 

konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum. 

Kendala bagi penyidik dalam kasus KEH yaitu tempat tinggal 

tersangka KEH yang jauh berada diluar pulau Jawa. Minimnya informasi 

mengenai tempat-tempat yang ada di NTBb membuat penyidik harus 

mencari informasi terlebih dahulu sebelum melakukan upaya paksa 

penangkapan KEH di NTB. Penyidik dalam hal ini mencari keterangan 

                                                           
139 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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lokasi tempat tinggal KEH melalui instansi tempat KEH bekerja karena 

seperti yang diketahui pekerjaan dari KEH adalah sebagai PNS di 

NTB140. Setelah menemukan informasi terkait tempat tinggal pelaku, 

penyidik tidak langsung terjun ketempat tinggal KEH melainkan 

meminta bantuan penyidik setempat untuk mengarahkan ke lokasi KEH 

dimana akan dilakukannya upaya paksa. 

3. Biaya 

Kendala yang dialami oleh penyidik dalam proses penyidikan yang 

menyangkut KEH yaitu biaya yang dikeluarkan oleh Ditreskrimsus Polda 

Yogyakarta cukup besar untuk melakukan upaya paksa penangkapan ke 

tempat tinggal KEH yaitu di NTB. Maka dari itu penyidik 

mengkategorikan kasus pidana KEH ini kedalam kategori tingkatan 

kasus pidana yang berat karena diliat dari segi pengeluaran biaya yang 

dikeluarkan oleh Ditreskrimsus Polda Yogyakarta141. 

4. Keterbatasan alat-alat khusus cybercrime yang dimiliki oleh Polda 

Yogyakarta untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam 

mengungkap tindak pidana penyebaran berita bohong secara online 

Penyidik tidak bisa memberitahukan alat-alat yang dimaksud, karena 

bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keterbatasan alat-alat 

modern di Polda Yogyakarta dapat menyebabkan waktu cukup lama 

dalam mengungkap tindak kejahatan penyebaran informasi online dan 

                                                           
140 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
141 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar. Penyidik 

tetap memiliki cara lain selain menggunakan alat-alat tersebut, yaitu142: 

a. Kerjasama antara pihak Polda Yogyakarta dan pihak bank 

Adanya kerjasama antara Polda Yogyakarta dengan pihak 

perbankan sangat penting, sebab pelaku dalam tindak pidana 

penyebaran berita bohong dan menyesatkan secara online sering 

menggunakan sarana perbankan dalam bertransaksi. Namun 

dalam kenyataanya terkadang penyidik mengalami kesulitan 

dalam hal ini, dikarenakan pihak bank tidak bisa memberikan 

informasi tentang identitas nomor rekening pelaku kepada Polisi 

tanpa seijin Gubernur Bank Indonesia.  

b. Kerjasama pihak Polda Yogyakarta dengan penyedia layanan 

operator selular ataupun internet service provider 

Kejahatan cybercrime dalam melakukan aksinya akan 

menggunakan media internet yang pasti memiliki IP addres 

(Internet Protocol Address), tersimpan dalam server pengelola 

website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam 

melakukan penyebaran berita bohog dan menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian konsumen 

c. Kerjasama antara pihak Polda Yogyakarta dengan masyarakat 

Adanya kerjasama dengan masyarakat akan membuat citra 

lembaga kepolisian yang akhir-akhir ini kurang baik dimata 

                                                           
142 Wawancara dengan Bripka Aryo Suseno. 
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masyarakat menjadi lebih terpercaya, karena pada umumnya 

masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja aparat penegak 

hukumnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat 

enggan untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya 

yaitu: 

1) Masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat 

penegak hukumnya. 

2) Adanya kekhawatiran masyarakat jika berurusan 

dengan aparat penegak hukum masyarakat akan 

semakin merugi karena masyarakat khawatir dipungut 

biaya oleh aparat penegak hukum. 

3) Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam 

jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. 
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