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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, hampir semua orang mengikuti perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang sangat pesat, menyebabkan semua hal dapat dijangkau 

dengan mudah dan dapat dijadikan lahan untuk mencari keuntungan. Salah 

satu bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah 

teknologi internet, yang dijadikan medium komunikasi dan informasi. Banyak 

hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, 

hingga melakukan jual beli secara online. Semua itu dilakukan tanpa 

melakukan kontak langsung dengan orang lain. 

Salah satu kemudahan yang dimanfaatkan dari perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi dengan media internet adalah melakukan penjualan 

sebuah produk melalui media website sebagai katalog yang dianggap sangat 

potensial karena kemudahan dalam pemesanannya. Pengertian website 

menurut Hakim Lukmanul adalah fasilitas internet yang menghubungkan 

dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website 

disebut dengan web page dan link dalam website memungkinkan pengguna 

bisa berpindah dari satu page ke page lain (hyper text), baik di antara page 

yang disimpan dalam server yang sama maupun server diseluruh dunia1. 

                                                           
1 http://www.spengetahuan.com/2017/07/17-pengertian-website-menurutpara-ahli.html, Diakses 

Pada tanggal 23 Maret 2018 Pukul 09.53 

http://www.spengetahuan.com/2017/07/17-pengertian-website-menurutpara-ahli.html
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Membeli suatu produk menggunakan website sebagai sarana jual beli 

juga memiliki banyak keuntungan dari segi waktu, tempat dan dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan. Adapun beberapa keuntungan atau manfaat 

jual beli melalui website terkait hal di atas adalah sebagai berikut: 

1. Hemat Waktu 

Salah satu hal yang paling menarik dari jual beli melalui website adalah 

penghematan waktu, hal itu dikarenakan semua orang dapat melakukannya 

kapan saja dalam waktu yang singkat dan tanpa membuang-buang waktu 

untuk penawaran atau negosiasi harga. Kegiatan-kegiatan berbelanja 

melalui website bersifat otomatis; tanpa harus dikontrol secara langsung 

pun akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. 

2. Hemat Tempat 

Jual beli melalui website juga tidak harus memiliki kantor ataupun tempat 

untuk melakukan kegiatan bisnis, dapat dijalankan di mana saja dan kapan 

pun tanpa harus memiliki office/kantor. 

3. Hemat Biaya 

Berjualan menggunakan website sebagai katalog juga dapat menghemat 

biaya karena tanpa memiliki toko konvesional pun kita juga tetap dapat 

menjalankan usaha kita. 

Meskipun kehadiran website sebagai katalog dan sarana jual beli secara 

online memberikan banyak manfaat, namun layanan ini juga berpeluang 

untuk dijadikan sebagai lahan kejahatan. Salah satu contohnya adalah perkara 

yang pernah diputus oleh Mahkamah Agung, yang dialami oleh  GBPS. 
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Awalnya pada tanggal 24 Maret 2011 GBPS mendirikan perusahaan 

perdagangan di bidang air minum kesehatan. Pada akhir bulan Maret 2011, 

GBPS bekerjasama dengan saudara HDJ karena HDJ merupakan orang yang 

ahli di bidang air minum kemasan dan sekaligus memahami cara memasarkan 

air minum kesehatan tersebut melalui internet. Pada tanggal 11 November 

2011, atas kemauan HDJ, yang semula sistem pemasaran dilakukan secara 

konvensional dirubah menjadi sistem MLM (Multi Level Marketing) secara 

online  dengan menggunakan sarana internet dan website dengan nama 

www.myoxysuper.com. Sekitar bulan Desember 2011, HDJ menyuruh saksi 

FJR untuk memanipulasi atau melakukan perubahan terhadap website 

www.myoxysuper.com yang berkaitan dengan posisi member perusahaan 1, 

perusahaan 2, dan perusahaan 3. Dari perubahan yang dilakukan oleh HDJ 

dengan menyuruh saksi FJR untuk melakukan perubahan terhadap website 

www.myoxysuper.com mengakibatkan antara lain: 

1. Ketika kantor akan menginputkan nomor ID Produk atau ID member 

untuk kota Makassar, ternyata nomor-nomor tersebut sudah pernah 

diinputkan dan bahkan sudah pernah dipakai di Pontianak; 

2. Keika Stokist dari Pontianak akan memposting ID member atau ID Produk 

yang dibeli member di Pontianak, tiba-tiba sudah dipakai oleh member di 

Makassar, yang menunjukkan bahwa kartu tersebut sudah dipakai 

member lain; 

3. Grafik network yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam marketing plan 

di brosur maupun di website antara lain: 

http://www.myoxysuper.com/
http://www.myoxysuper.com/
http://www.myoxysuper.com/
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a. Grafik ID distributor perusahaan 2 DIAMOND :  

1) Gambar dan identitas distributor (ID Distributor) : 

a) Nama Distributor, yaitu Perusahaan 2 ; 

b) Posisi Distributor, yaitu DIAMOND ;  

c) ID Distributor, yaitu 2220000011 ; 

d) PV Personal, yaitu ”0” ; 

e) PV Group, yaitu 197450 ; 

f)    PV Group Akumulasi, yaitu 4227900 ; 

2) Gambar dan identitas downline atas nama DVD : 

Posisi member, yaitu RUBY ; 

a) ID Member, yaitu 2220000002 ; 

b) PV Personal, yaitu 100 ; 

c) PV Group, yaitu 132000 ; 

d) PV Group Akumulasi, yaitu 2375100 ; 

3) Gambar dan identitas downline atas nama RD : 

a) Posisi Member, yaitu BRONZE ; 

b) ID Member, yaitu 2220000362 ; 

c) PV Personal, yaitu 0 ; 

d) PV Group, yaitu 65350 ; 

e) PV Group Akumulasi, yaitu 1852800 ; 

4) Gambar dan identitas 2 (dua) downline yang masih kosong atau 

tidak ada datanya ; 

5)  Gambar grafik network ID distributor perusahaan 3 RUBY : 
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a) Gambar dan identitas distributor (ID Distributor) : 

(1) Nama Distributor, yaitu Perusahaan 3 ; 

(2) Posisi Distributor, yaitu RUBY ; 

(3) ID Distributor, yaitu 2220000022 ; 

(4) PV Personal, yaitu 0 ; 

(5) PV Group, yaitu 5200 ; 

(6) PV Group Akumulasi, yaitu 341250 ; 

6) Gambar dan identitas 3 (tiga) downline yang masih kosong atau 

tidak ada datanya2. 

Dalam peristiwa hukum di atas, apa yang dilakukan HDJ merupakan 

kejahatan manipulasi website. Tindak Pidana ini menyebabkan kerugian yang 

dialami oleh korban GPBS.  

Perlu diketahui, karena tindak pidana tersebut dilakukan secara online, 

maka dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

yang menyatakan: 

Pasal 35 : 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 

pengerusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.” 

 

                                                           
2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 116K/Pid.Sus/2015 
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Apabila pelaku memenuhi rumusan dalam Pasal 35 UU ITE, maka 

kepada pelaku dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 51 ayat (1) UU ITE 

yang menegaskan sebagai berikut: “Setiap Orang yang memenuhi unsur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).” 

Dalam sebuah sumber lain diketahui bahwa HDJ tidak hanya melakukan 

satu tindak pidana. Koran Borgol hari Minggu 4 Agustus 2013 juga pernah 

memuat berita kejahatan yang dilakukan oleh HDJ, antara lain sebagai 

berikut: 

SEMARANG, BORGOL.COM Kelanjutan sidang kasus Tindak 

Pidana Manipulasi Data ITE Myoxy dengan Terdakwa HDJ, 

pemilik PT. HANITA ARTHA NUSANTARA yang memproduksi 

Oxxywell/OW water/Mret-water, telah memasuki sidang ke-19 

dengan saksi ahli pidana dari terdakwa dan saksi korban GBPS 

(Myoxy). “Saya mempunyai sederet bukti tindakan rencana 

kejahatan HDJ terhadap saya, maka saya mohon izin kepada 

majelis hakim untuk mengungkapkan kronologisnya melalui 

tayangan proyektor,” kata GBPS. Menanggapi permintaan saksi 

korban ini, Ketua Majelis Hakim, Kisworo, memberikan 

kesempatan sebanyak banyaknya terhadap saksi untuk 

memaparkan. Dalam kesempatan tersebut GBPS yang juga saksi 

korban, menayangkan  hasil sejumlah email, rekaman video, 

percakapan telepon antara dirinya dengan terdakwa, antara lain 

menyangkut  sistem ITE perusahaan Myoxy yang seluruhnya di 

kuasai oleh HDJ. Dalam rekaman itu terungkap bahwa perangkat 

komputer dan internet perusahaan semua di pegang oleh HDJ, 

seperti email dan web perusahaan, sistem tranksasi perbankan 

perusahaan baik sistem input data dan password, dan penunjukan 

tugas IT  dikendalikan oleh HDJ yang tertuang dalam surat 

Pernyataan Kerjasama yang ditulis dan ditandatangani oleh 

Terdakwa. “Ini bukti bahwa HDJ menguasai seluruh sistem 

internet perusahaan,” keluh GBPS. Dari bukti lain, yaitu  rekaman 

percakapan tentang komitmen kerjasama terungkap bahwa HDJ 

tidak sesuai dengan pernyataan yang disepakati secara tertulis. Dari  

rekaman percakapan itu Terdakwa justru melakukan tindakan yang 
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kontra produktif, malah mengakui ingin menghancurkan 

perusahaan Myoxy. Selain perkara dugaan Tindak Pidana ITE 

dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, HDJ 

sudah di tetapkan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana 

penganiayaan di Polres Bogor. Bahwa status HDJ sebagai 

Terdakwa dalam perkara ITE di Semarang tidak menghambat 

proses penanganan HDJ sebagai tersangka dalam penganiayaan di 

Polres Bogor. “Apabila HDJ mangkir dalam pemanggilan di Polres 

Bogor yang sudah dua kali di lakukan pemanggilan, maka sesuai 

peraturan yang berlaku HDJ tetap  bisa di panggil secara paksa,” 

kata Trisno Wibowo S.H sebagai Kuasa Hukum GBPS. Sesuai 

surat Polres Bogor  Nomor : B/1203/VII/2013/Reskrim tertangal 9 

Juli 2013, tersangka terbukti melakukan penganiayan terhadap 

GBPS, Pemilik Perusahaan Myoxy PT. Mulia Rejeki Waterindo. 

“Dengan penetapan sebagai tersangka ini, berarti HDJ akan 

menghadapi sederet kasus yang sebelumnya telah dihadapi, di 

antaranya yang saat ini tengah berlangsung  sidang kasus dugaan 

Manipulasi Data ITE, dan Penggelapan Dana yang dilakukan oleh 

Terdakwa HDJ kepada GBPS (Myoxy) yang tinggal beberapa 

persidangan lagi”, kata  Trisno Wibowo, Ketua Tim Penasehat 

Hukum GBPS3. 

 

Selain kasus tersebut di atas, surat kabar online sp.beritasatu.com juga 

pernah memuat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh HDJ. Terdakwa 

HDJ diduga juga telah memalsukan izin edar MD BPOM, SNI, MUI, air 

Oxxywell, milik perusahaan terdakwa sendiri yang digugat oleh member, 

stokist  dan leader Oxxywell yang disidangkan di Pengadilan Negeri 

Semarang. Terdakwa juga terlibat dalam kasus penipuan, pemalsuan teh, 

undian palsu melalui ITE, penggelapan uang perusahaan Myoxy, pengerahan 

masa anarkis, pencemaran nama baik, perencanaan pembunuhan, identitas 

fiktif, kesaksian palsu di Pengadilan Negeri Semarang, dan lainnya yang 

jumlahnya mencapai 11 laporan4. 

                                                           
3http://koranborgol.com/article/123750/gabby-myoxy-handoyo-juga-sudah-tersangka-di-polres-

bogor.html, Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2018 Pukul 11.13 WIB 
4http://sp.beritasatu.com/home/bos-oxxywell-mulai-disidang-dalam-kasus-penganiayaan-

gabby/44560, Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2018 Pukul 11.35 WIB 

http://koranborgol.com/article/123750/gabby-myoxy-handoyo-juga-sudah-tersangka-di-polres-bogor.html
http://koranborgol.com/article/123750/gabby-myoxy-handoyo-juga-sudah-tersangka-di-polres-bogor.html
http://sp.beritasatu.com/home/bos-oxxywell-mulai-disidang-dalam-kasus-penganiayaan-gabby/44560
http://sp.beritasatu.com/home/bos-oxxywell-mulai-disidang-dalam-kasus-penganiayaan-gabby/44560
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Dalam pra penelitian yang dilakukan oleh Penulis, Penulis menemukan 

adanya hambatan yang dialami oleh Penyidik saat proses penyidikan. 

Hambatan tersebut adalah Penyidik harus melakukan penyidikan ke tiga kota 

yang berbeda diantaranya adalah Semarang yaitu tempat dimana perusahaan 

PT Mulia Rejeki Waterindo berada; Jakarta yaitu tempat membeli server; 

serta Yogyakarta yaitu tempat membeli domain bisnis. Selain memerlukan 

waktu yang lebih lama karena Penyidik harus berpindah-pindah ke tiga kota 

yang berbeda, biaya yang dikeluarkan juga tidaklah sedikit. Memperhatikan 

hambatan tersebut, maka Penulis tertarik meneliti tentang “ Penegakan 

Hukum terhadap Tindak Pidana Manipulasi Website di Tingkat 

Penyidikan (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)”. Lebih lanjut, 

Penulis juga ingin mendalami seluruh proses penyidikan terhadap terdakwa 

HDJ yang melakukan tindak pidana tersebut, mengingat tindak pidana 

manipulasi website merupakan tindak pidana yang relatif baru di Semarang. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi 

website di Ditreskrimsus Polda Jateng? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam proses penegakan 

hukum tindak pidana manipulasi website, dan bagaimana upaya Penyidik 

untuk mengatasi hambatan tersebut? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mengetahui proses penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi 

website di Ditreskrimsus Polda Jateng. 

2. Mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam proses 

penegakan hukum tindak pidana manipulasi website, dan bagaimana 

upaya Penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini manfaat yang dapat diberikan baik secara 

teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut: 

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu hukum khususnya hukum cyber. 

2. Dari segi praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang 

memerlukannya untuk memperbaiki kinerja, terutama bagi penegak 

hukum, pelaku bisnis online, penggiat bisnis online, serta pihak-pihak 

yang tertarik untuk memperdalam kejahatan-kejahatan cyber. 

E. Metode Penelitian 

Metode Penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif yaitu metode penelitian yang tidak mengedepankan 
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angka-angka statistik melainkan mengedepankan pemahaman terhadap 

makna dari kejadian atau realita yang terjadi. Metode kualitatif ini 

didasarkan pada sebaran informasi mengenai subjek dan objek penelitian 

yang diperoleh dan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data 

yaitu dengan observasi dan wawancara mendalam. Metode kualitatif 

adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas 

perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum5.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan masalah kejahatan cyber yang berhubungan 

dengan manipulasi website, dengan menggambarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku berkaitan dengan cybercrime, kemudian dikaitkan 

dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang 

menyangkut permasalahan di atas. 

3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian yang digunakan Peneliti adalah semua 

informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana 

manipulasi website yang dilakukan oleh HDJ di wilayah hukum 

Ditreskrimsus Polda Jateng, dengan elemen penelitian sebagai berikut: 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 116K//Pid.Sus/2015, Penyidik 

                                                           
5Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang :Fakultas Hukum 

Unika Soegijapranata, hlm. 8 
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Ditreskrimsus polda Jateng, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan 

Tindak Pidana. Sebenarnya elemen utama penelitian ini adalah Berita 

Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda 

Jateng. Akan tetapi karena BAP tidak diberikan oleh Penyidik, maka 

penelitian menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 

116K/Pid.Sus/2015 sebagai elemen penelitian. Dengan demikian 

penelitian ini bersifat regresif yaitu berangkat dari Putusan Mahkamah 

Agung kemudian ditelusuri ke awal penyidikannya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan sebagaimana 

dijabarkan sebagai sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang 

terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, serta 

makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Bahan hukum 

dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: 

1) Bahan hukum primer: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 
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c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 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 Mahkamah Agung No 116K/Pid.Sus/2015. 

2) Bahan hukum sekunder: 

Bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum 

primer, antara lain jurnal ilmiah, tulisan atau doktrin ahli hukum. 

b. Studi lapangan  

Penelitian yang dilakukan dengan langsung turun ke pihak-pihak yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan 

melalui wawancara yang dilakukan terhadap Penyidik pada 

Ditreskrimsus Polda Jateng Unit I Subdit I Indagsi. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui 

kegiatan  pengumpulan data, 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- uraian6. 

 

                                                           
6Ibid, hlm. 56 
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan 

instrument penghitungan secara statistik atau matematis tetapi penjelasan 

dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan dilaporkan dalam bentuk 

laporan serta hasil penelitian dalam bentuk skripsi. Analisis kualitatif 

dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung No116K/Pid.Sus/2015, 

hasil wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Unit I 

Subdit I Indagsi dan peundang-undangan yang terkait. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk melihat detail dari karya tulis ini, maka Penulis akan menguraikan 

mengenai sistematika penulisan, dimana penulisan karya ini terdiri dari 4 

(empat) bab, yaitu:  

BAB I merupakan BAB PENDAHULUAN yang berisi tentang 

pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II merupakan BAB TINJAUAN PUSTAKA yang berisi tentang 

tinjauan umum mengenai penegakan hukum, tinjauan tentang tindak pidana 

di bidang teknologi informasi, manipulasi website, penyelidikan dan 

penyidikan, tersangka dan terdakwa, alat bukti serta alat bukti elektronik. 

BAB III merupakan BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

yang berisikan pembahasan mengenai proses penegakan hukum terhadap 

tindak pidana manipulasi website di Ditreskrimsus Polda Jateng dan apa saja 
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hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam proses penegakan hukum 

tindak pidana manipulasi website, dan bagaimana upaya Penyidik mengatasi 

hambatan tersebut. 

BAB IV merupakan BAB PENUTUP yang memberikan kesimpulan dan 

saran yang diberikan Penulis terhadap hasil penelitian dan pembahasan yang 

terdapat dalam bab 3 (tiga). Dari bab penutup ini, dimungkinkan untuk 

mengungkapkan masalah baru yang membutuhkan studi lebih lanjut sebagai 

rekomendasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


