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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah 

Sebelum Penulis membahas tentang bagaimana proses penegakan hukum 

terhadap tindak pidana manipulasi website di Ditreskrimsus Polda Jateng 

serta bagaimana upaya penyidik mengatasi hambatan yang dihadapi dalam 

proses penegakan hukum tindak pidana manipulasi website di Ditreskrimsus 

Polda Jateng, Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. 

1. Lokasi Ditreskrimsus Polda Jateng : 

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berlokasi di  

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

Semarang, Jawa Tengah 50263. 

2. Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda Jateng : 

Visi Ditreskrimsus Polda Jateng:  

“Terwujudnya Ditreskrimsus Polda Jateng yang profesional, modern dan 

terpecaya38.” 

Misi Ditreskrimsus Polda Jateng: 

a. Mewujudkan postur Polri Ditreskrimsus Polda Jateng yang ideal, 

efektif dan efisien; 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ditreskrimsus Polda 

Jateng dalam penanganan tindak pidana khusus; 

                                                           
38 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 
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c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin  

kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

d. Meningkatkan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dalam 

rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel; 

e. Menerapkan teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara 

berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Penyidik 

Ditreskrimsus yang optimal; 

f. Membangun sistem sinergi polisional dengan instansi terkait maupun 

komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dalam 

penanganan tindak pidana khusus39. 

3. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Jateng 

Dasar Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, Tanggal 28 September 2010 

DIRRESKRIMSUS 
Drs. MOH. HENDRA SUHARTIYONO, M.Si 

KOMBES POL NRP 67050615 
WADIRRESKRIMSUS 

HARRYO SUGIHHARTONO, S.I.K., M.H.  
AKBP NRP 73070704 

 

KASUBBAGRENMIN 

KOMPOL  
EDHEI SULISTYO, S.H.,M.H. 

KAURMIN 

PENATA  TK I 
M.JUWARNO,S.H. 

KAURREN 

- 

KASUBDIT I 

AKBP EGY ANDRIAN SUEZ, 
S.H.,S.I.K.,M.H. 

KANIT I 
KOMPOL ISWANTO, S.E., S.H. 

PAMIN URKEU 

PENATA NUROCMAH 

KAURKEU 

IPTU HERU 
SUMEDI,S.H. 

KAURTU 

PENATA  
CATUR W 

KABAGWASSIDIK 

AKBP  
Drs. HARYANTO 

KANIT II 

KOMPOL 
DARSONO,SH 

KANIT III 

KOMPOL 
SUWARTO, S.H., 

M.H. 

PAMIN URKEU 

BRIPKA ISNAINI 

WIRYANTI 
PS. PAMIN URKEU 

BRIPKA. KANDUNG 

PS. PAMIN URKEU 

BRIPKA ZAENAL 

PAMIN URREN 

PENATA PANUWUN 

PAMIN URTU PAMIN URMIN 

- 

KABAGBINOPSNAL 

AKBP  
ADIB TAUCHIDDIN, S.H. 

KASUBBAG 
MINOPSNAL 

AKP 
SUHARJONO,SH,MH 

KANIT I 

KOMPOL  
SUDARMONO, 

S.I.P.,M.H. 

KASUBDIT II 

AKBP TEDDY FANANI, S.I.K. 

KASUBDIT III 

AKBP DOLLY ARIMAXIONARI, 
S.H.,S.I.K.,M.H. 

KASUBDIT IV 

. LEGANEK MAWARDI, S.H., S.I.K., 
M.Si. 

PAUR 

- 

PAURS 

AKP RITA S, S.H. 

PANIT 

IPDA IMAM SUPAAT 

PANIT 

AKP  MULYOTO 

PANIT 

- 

PENYIDIK MADYA 

AKBP Drs. TRI BASUKI 

PENYIDIK MADYA 

AKBP MUJI SANTOSO, S.H. 

PENYIDIK MADYA 

AKBP SUHARYANTO, S.H.,M.H 

 

 PENYIDIK MADYA 

AKBP SUDARTO, S.H. 

PENYIDIK MADYA 

. AKBP Drs. SUROSO, M.M 

PENYIDIK MADYA 

- 

PENYIDIK MADYA 

.- 

PENYIDIK MADYA 

- 

PENYIDIK MADYA 

- 

ANJAK 

Drs. AGUNG PRABOWO 

KASIKORWAS PPNS 

KOMPOL  
WISNU BROTO,S.SI,M.H. 

KASUBSIBIN 
PUAN 
IPDA 

HERRY SANTOSO 

KASUBSIBAN 
SIDIK 

MOH ACHYAR, 
S.H., M.H. 

KANIT II  
KOMPOL HARIL SUTARDJO, S.H. 

KANIT III 
KOMPOL SULKHAN, S.H. 

KANIT IV 
KOMPOL DR. RUDI  S.I.K.,M.H.M.Si.  

KANIT I 
KOMPOL WILLER NAPITUPULU, S.E. 

KANIT II 
KOMPOL SULISTYONINGSIH, S.E. 

KANIT III 
KOMPOL I NYOMAN GARJITA, S.H. 

KANIT IV 
KOMPOL JOKO LELONO,S.SOS. 

KANIT I 
KOMPOL MATRIDHO 

KANIT II 
KOMPOL SUYONO, S.H., M.H. 

KANIT III 
KOMPOL SUTARTA 

KANIT IV 
KOMPOL FADLI, S.H.,S.I.K.,M.Si. 

KANIT I  
KOMPOL WIDODO PONCO, S.Sos. 

KANIT II 
KOMPOL DWI EDY P, S.Pd. 

KANIT III 
KOMPOL SUHARTONO, SH.M.Hum 

KANIT IV 
KOMPOL KUSNANDAR 

PANIT 1 UNIT 1 
 IPDA RIA KOMALASARI, S.H.. 

PANIT 2 UNIT 1 
IPTU ACHMAD KHOMARUL HUDA, 

S.H. PANIT 1 UNIT 2 
AKP MIFTAKUL HUDA, S.H. 

PANIT 2 UNIT 2 
- 

PANIT 1 UNIT 3 
IPDA TRI MUKHAMAD, S.H. 

 PANIT 2 UNIT 3 

AKP ARIS SUWARNO, S.H., M.H. 
PANIT  1 UNIT 4 

 IPDA AGUS HARTANTO, S.H.,M.H 
PANIT 2 UNIT 4 

IPDA HARIYANTO 

PANIT 1 UNIT 1 
AKP IBNU SUKA, SH 

PANIT 2 UNIT 1 
IPTU HABIB CANDRA D, S.E Ak.  

 PANIT 1 UNIT 2 
IPDA WACHID ARYANTO, SH. 

PANIT 2 UNIT 2 
IPDA TAUFAN HERIARSO 

PANIT 1 UNIT 3 
ANNY CITRARIANA, S.H., M.H. 

PANIT 2 UNIT 3 
IPTU AGUS ROHADI, S.H. 

PANIT 1 UNIT 4 
AKP LUSY JULI INDRIANI, S.I.K. 

PANIT 2 UNIT 4 
IPTU A ENDRO PRABOWO,SKom 

PANIT 1 UNIT 1 
-  

PANIT 2 UNIT 1  
- 

PANIT 1 UNIT 2 
 IPTU AGUS PH, S.H.,S.Th 

 
PANIT 2 UNIT 2 

AKP  ARI HIRYANTO, S.H. 
 PANIT 1 UNIT 3 

AKP I NYOMAN WIDIANA, S.H., 
M.H. PANIT 2 UNIT 3 

IPTU WAGIMAN 
PANIT 1 UNIT 4 

- 
PANIT 2 UNIT 4 

IPTU WINARDI,S.H.  

PANIT 1 UNIT 1 
IPDA BUDI RAHARJO 

PANIT 2 UNIT 1 
AKP ROBY NOVI DIAWANTO 

 PANIT 1 UNIT 2 
AKP IRFAN RUSIANTO, S.H. 

PANIT 2 UNIT 2 
IPTU ANDRE BIRAWA, S.H. 

PANIT 1 UNIT 3 
AKP SRI SUFIYATI,S.H. 

PANIT 2 UNIT 3 
IPTU ENDAH P.L, S.H 

PANIT 1 UNIT 4 
IPTU UNTUNG SETIAHADI,S.H. 

PANIT 2 UNIT 4 
IPTU EKO DIAH M, S.H. 

AKBP B.  

ANJAK 

KASUBBAGANEV 
BAGBINOPNAL 

KOMPOL 
MASRUKIN 

 

   (Sumber: Wawancara Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng) 

 

                                                           
39 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018. 
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4. Personel Ditreskrimsus Polda Jateng: 

Secara kuantitas jumlah personel Polri dan PNS di lingkungan 

Ditreskrimsus Polda Jateng sebanyak 196 (Seratus sembilan puluh enam) 

personil , terdiri dari 182 (Seratus delapan puluh dua) personil Polri dan 

14 (Empat Belas) personil PNS. 

5. Fungsi Ditreskrimsus Polda Jateng: 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian 

Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada 

Tingkat Kepolisian Daerah yaitu : 

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain    

tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah 

hukum Polda; 

b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan 

mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; 

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

administrasi penyidikan oleh PPNS; 

d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di 

lingkungan Polda; dan 

e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi data 

dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus. 

6. Tujuan Jangka Menengah Ditreskrimsus Polda Jateng: 
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a. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti 

KKN yang mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan Prima Kepolisian kepada masyarakat Jawa Tengah. 

b. Terwujudnya Penyidik  Polda Jateng yang profesional, bermoral, 

modern, unggul dan dipercaya masyarakat melalui perubahan Mind 

Set dan Culture Set. 

c. Meningkatkan pelayanan yang prima, profesional, bermoral,  modern, 

unggul dan dipercaya dengan tindakan yang proaktif dalam 

penuntasan/pengungkapan kasus tindak pidana khusus guna 

menciptakan rasa aman pada masyarakat40. 

7. Tugas Pokok Ditreskrimsus Polda Jateng: 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sebagai salah satu 

unsur pelaksana tugas pokok dalam penegakan hukum pada tingkat Polda 

yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, 

pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam 

melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak 

pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum 

Polda; 

                                                           
40 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 
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b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan 

mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; 

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

administrasi penyidikan oleh PPNS;  

d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di   

lingkungan Polda; dan 

e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus. 

8. Menurut Pasal 141 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian 

Daerah, Ditreskrimsus terdiri dari : 

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

c. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik); 

d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 

disingkat Sikorwas PPNS; dan 

e. Sub Direktorat (Subdit). 

9. Menurut Pasal 142 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian 

Daerah, tugas subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenkim) 

yaitu : 



49 

 

a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara 

lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, 

personel, dan anggaran; 

b. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel; 

c. Pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN; 

d. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, 

pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta 

pertanggung-jawaban keuangan; 

e. Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; 

f. Penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker 

dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, 

program, dan anggaran. 

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

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat 

Kepolisian Daerah, tugas Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal) 

yaitu : 

a. Melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar 

perkara beserta penanganannya; 

b. Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanakan tugas 

penyelidikan dan penyidikan; 

c. Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara 

berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang 

terkait; dan 
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d. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus. 

11. Menurut Pasal 144 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian 

Daerah, tugas Pengawas penyidikan (Bagwassidik) yaitu melakukan 

koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di 

lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan 

masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan. 

12. Menurut Pasal 145 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian 

Daerah, tugas Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS yaitu melaksanakan koordinasi 

dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan 

taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS. 

13. Menurut Pasal 146 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian 

Daerah, tugas Sub Direktorat (Subdit) yaitu Penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda. 

14. Fungsi Subdit menurut Pasal 146 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian 

Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada 

Tingkat Kepolisian Daerah yaitu : 

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di 

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

ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

umum; dan 

c. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana umum. 

15. Penjabaran Bidang Tugas Subdit Pada Ditreskrimsus Polda Jateng (Dasar 

Surat Telegram KABARESKRIM POLRI Nomor ST :143/VII/2011 

tanggal 4 Juli 2011): 

a. SUBDIT I / INDAGSI 

1) HAKI, perfilman, Budaya tanaman, Telekomunikasi dan 

penyiaran. 

2) Perumahan pemukiman , Instansi dan  Investasi. 

3) Industri, Pangan dan  Perlindungan  konsumen. 

4) Perdagangan dan Karantina. 

b. SUBDIT II / EKSUS 

1) Perbankan. 

2) Uang palsu. 

3) Pencucian uang (money laundry). 

4) Kejahatan dunia maya (siber crime). 

c. SUBDIT III / TIPIDKOR 

1) Dana usaha negara dan Dana pemerintahan. 

2) Dana kredit usaha. 

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

d. SUBDIT IV / TIPIDTER 

1) Illegal logging dan KSDA. 

2) Illegal minning, Migas dan Listrik. 

3) Kesehatan dan Lingkungan hidup. 

4) Illegal fishing, Peternakan dan cagar budaya41. 

Ditreskrimsus Polda Jateng telah menerima banyak laporan/pengaduan 

terkait tindak pidana yang berhubungan dengan Undang-Undang Informasi 

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

2015-2018. Berikut adalah rekapan data kasus-kasus tindak pidana cyber  

yang diterima oleh Ditreskrimsus Polda Jateng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 
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Rekapitulasi Kasus terkait Tindak Pidana Cyber Di Ditreskrimsus Polda Jateng 

(Sumber: Wawancara Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng (diolah)) 

Dalam kasus tindak pidana manipulasi website dengan terdakwa HDJ 

pihak penyidik yang menangani kasusnya adalah pada bagian Subdit I Unit I 

(kejahatan HAKI, perfilman, budaya tanaman, telekomunikasi dan penyiaran) 

karena kasus tindak pidana manipulasi website ini terjadi pada Tahun 2011, 

sedangkan Subdit II Unit IV (kejahatan dunia maya (cybercrime)) belum 

dibentuk sehingga masih ditangani oleh Subdit I Unit I42. 

B. Gambaran Umum Kasus Tindak Pidana Manipulasi Website yang 

dilakukan oleh HDJ 

Dalam pembahasan ini Penulis memberikan gambaran mengenai tindak 

pidana manipulasi website, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

                                                           
42 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 

NO JENIS 
TAHUN 

JUMLAH KET 
2015 2016 2017 2018 

1 Penipuan 107 236 131 58 532 

61 Limpah Polres 

1 Cabut Pelapor 

48 Selesai 

2 Pornografi 19 8 5 - 32 4 Selesai 

3 
Pencemaran Nama 

Baik 
5 17 - - 22 6 selesai 

4 
Pemerasan/ 

Pengancaman 
2 7 25 - 34 3 selesai 

5 
SARA/ Ujaran 

Kebencian 
27 78 1 9 115 30 selesai 

6 Pencurian - - 19 21 40 
1 Cabut Pelapor 

6 Selesai 

7 Pembobolan/ Hack - - 4 1 5 - 
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hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 

pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan 

tujuan agar informasi tersebut dianggap seolah-olah data otentik yang 

dilakukan oleh HDJ.  

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 116K/Pid.Sus/2015 berawal 

ketika pada akhir bulan Maret 2011 korban GBPS pemilik dari PT Mulia 

Rejeki Waterindo bekerjasama dengan tersangka HDJ yang merupakan 

seorang yang ahli di bidang air minum kemanasan dan sekaligus paham 

dalam hal Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk memproduksi 

sekaligus pemasaran air kesehatan merk MYOXY. Kemudian atas kemauan 

HDJ yang semula pemasaran dan penjualan air minum dilakukan secara 

konvensional dirubah menjadi sistem MLM (Multi Level Marketing) secara 

online.  

Dalam perjanjian kerjasama, HDJ memiliki tugas dan tanggung jawab 

pada bagian produksi, sistem program online bonus sampai dengan 

pengiriman produk. Kemudian pada akhir bulan Oktober 2011 HDJ menjalin 

kerjasama dengan saksi FJR untuk membuatkan sistem atau pemrograman 

serta melakukan maintenance website www.myoxysuper.com milik PT Mulia 

Rejeki Waterindo. Saksi FJR membeli domain www.myoxysuper.com 

melalui CV. Solusi Bisnis yang beralamat di Kaliyoso RT 02 RW 01, Jetis 

Karangpung, Kalijambe, Sragen di reseller CV Jogjacamp, seharga 

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi FJR juga membeli server yang 

digunakan untuk menyimpan data sistem website www.myoxysuper.com di 

http://www.myoxysuper.com/
http://www.myoxysuper.com/
http://www.myoxysuper.com/
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PT Griya Mitra Persada (Griyasis Computer), Komplek Perkantoran Duta 

Pertiwi Blok H-2 Nomor 7 Jalan Mangga Dua Dalam, Jakarta dengan merk 

IBM X3650 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 

Selanjutnya sekitar bulan Desember 2011, melalui telepon selular 

(handphone) HDJ menyuruh saksi FJR untuk memanipulasi atau melakukan 

perubahan terhadap website www.myoxysuper.com yang berkaitan dengan 

posisi member Perusahaan 1, Perusahaan 2, Perusahaan 3 dengan kata-kata: “ 

Mas FJR, Ibu GBPS meminta untuk memasukkan posisi pada ID milik 

perusahaan”. Lalu saksi FJR melakukan manipulasi atau perubahan terhadap 

website www.myoxysuper.com khususnya terhadap data informasi elektronik 

dan dokumen elektronik member Perusahaan 1, Perusahaan 2, Perusahaan 3 

dengan cara menggunakan notebook merk Samsung, warna merah yang 

terhubung dengan internet melalui modem smartfren dengan Nomor 

088216679134, kemudian saksi FJR membuka Admin Cpanel dengan 

mengunjungi website www.myoxysuper.com/Cpanel selanjutnya Saksi FJR 

membuka modul database pada Admin Cpanel tersebut setelah itu, saksi FJR 

melakukan perubahan terhadap data Perusahaan 1, Perusahaan 2, Perusahaan 

3 dengan menambahkan posisi member dengan nama Perusahaan 2 yang 

sebelumnya kosong menjadi DIAMOND, menambahkan posisi member 

dengan nama Perusahaan 3 yang sebelumnya kosong menjadi RUBBY, 

menambahkan posisi member dengan nama Perusahaan 1 yang sebelumnya 

kosong menjadi SAPPHIRE. 

http://www.myoxysuper.com/
http://www.myoxysuper.com/
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Bahwa dari perubahan yang dilakukan HDJ dengan menyuruh saksi FJR 

untuk melakukan perubahan terhadap website www.myoxysuper.com yang 

berkaitan dengan posisi member, maka 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. Ketika Stokist dari Pontianak akan memposting ID Member atau ID 

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

member di Makasar, 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: 

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: 

a) Posisi Member, yaitu RUBY; 

b) ID Member, yaitu 2220000002; 

http://www.myoxysuper.com/
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c) PV Personal, yaitu 100; 

d) PV Group, yaitu 132000; 

e) PV Group Akumulasi, yaitu 2375100; 

3) Gambar dan Identitas Downline atas nama RD.H.MANDIRI: 

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: 

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; 

b) Gambar dan Identitas 3 (tiga) Downline yang masih kosong 

atau tidak ada datanya; 

Bahwa sedangkan untuk posisi ID member yang benar berdasarkan 

marketing sistem dan brosur adalah: 
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1. Posisi DIAMOND harus memiliki 4 (empat) kaki atau downline, dimana 

masing-masing kaki (downline) harus memiliki akumulasi lebih besar atau 

sama dengan 100.000 (seratus ribu) PV atau sama dengan 2.000 (dua ribu) 

dus air dalam kemasan ”Myoxysuper” seperti posisi DIAMOND dengan 

member atas nama DNF dengan ID 2220000003, PV personal: 150, PV 

Group: 272250, PV Group Akumulasi: 2377250; 

2. Posisi RUBY harus memiliki 3 (tiga) kaki atau downline, dimana masing-

masing kaki (downline) harus memiliki akumulasi lebih besar atau sama 

dengan 50.000 (lima puluh ribu) PV atau sama dengan 1.000 (seribu) dus 

air dalam kemasan “Myoxysuper”. Atau akumulasi 2 (dua) kaki masing-

masing 100.000 (seratus ribu) PV seperti posisi RUBY dengan member 

atas nama HMN dengan ID 2220000006, PV Personal: 100, PV Group: 

29550, PV Group Akumulasi: 432650; 

C. Proses Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Manipulasi Website 

di Ditreskrimsus Polda Jateng 

Dalam tindak pidana manipulasi website proses penegakan hukumnya di 

Ditreskrimsus Polda Jateng adalah sebagai berikut: 

1. Laporan/pengaduan: 

 Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana manipulasi website 

di Ditreskrimsus Polda Jateng diawali dengan adanya laporan/pengaduan 

dari pihak yang dirugikan43. Menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP 

menyatakan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang 

                                                           
43 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 
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karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat 

yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya 

peristiwa pidana44. Pasal 1 angka 25 KUHAP menyatakan pengaduan 

adalah pembeitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan 

kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang 

yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya45. 

Menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 

disebutkan bahwa laporan polisi terdiri atas 2 (dua) model laporan, yaitu 

laporan polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota 

Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa 

yang terjadi, dan laporan polisi model B yaitu laporan polisi yang dibuat 

oleh anggota Polri atas laporan pengaduan yang diterima dari 

masyarakat46. 

Dalam kasus tindak pidana manipulasi website  yang dialami oleh 

korban GBPS termasuk dalam jenis laporan polisi model B karena laporan 

tersebut dibuat oleh kepolisian berdasarkan pengaduan dari GBPS sebagai 

korban yang merasa dirugikan oleh tersangka HDJ. Setelah adanya 

pengaduan dari korban GBPS, kemudian Ditretkrimsus Polda Jateng akan 

membuat tanda bukti lapor47. 

                                                           
44 Pasal 1 angka 24 KUHAP 
45 Pasal 1 angka 25 KUHAP 
46 Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
47 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 
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2. Penyelidikan 

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik 

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 

menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia48. Penyelidik 

karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari 

keterangan dan barang bukti, meyuruh berhenti orang yang dicurigai dan 

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan 

tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab49. 

Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 

menyatakan sebagai berikut: 

“Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a 

dilaksanakan melalui kegiatan: 

a. pengolahan TKP: 

1) mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, 

barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban 

untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; 

2) mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan 

barang bukti; dan 

3) memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana 

yang terjadi; 

b. pengamatan (observasi): 

1) melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan 

lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-

informasi yang dibutuhkan; dan 

                                                           
48 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
49 Yesmil Anwar dan Adang, 2011, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan 

Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran, hlm.77 
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2) mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang 

sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang 

diketahui sebelumnya; 

c. wawancara (interview): 

1) mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu 

melalui teknik wawancara secara tertutup maupun 

terbuka; dan 

2) mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi 

dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, 

apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan 

bilamana; 

d. pembuntutan (surveillance): 

1) mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak 

pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada 

pelaku tindak pidana; 

2) mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau 

jaringan pelaku tindak pidana; dan 

3) mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan 

barang hasil kejahatan; 

e. pelacakan (tracking): 

1) mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana 

dengan menggunakan teknologi informasi; 

2) melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan 

interpol, kementerian/lembaga/badan/komisi/instansi 

terkait; dan 

3) melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil 

kejahatan; 

f. penyamaran (undercover): 

1) menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui 

identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau 

informasi; 

2) menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh 

peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas 

para pelaku tindak pidana; dan 

3) khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan 

teknik penyamaran sebagai calon pembeli (undercover 

buy), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam 

distribusi narkoba sampai tempat tertentu (controlled 

delivery), penyamaran disertai  penindakan/ 

pemberantasan  (raid planning execution); 

penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap 

kasus-kasus tertentu dengan cara: mengkompulir dokumen 

yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan meneliti 
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dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun 

anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya50. 

Tindakan awal yang diambil oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda 

Jateng dalam tahapan penyelidikan adalah wawancara korban GBPS serta 

mewawancarai 19 (Sembilan belas) saksi lain terkait dengan kasus tindak 

pidana manipulasi website tersebut guna dimintakan keterangan terkait 

dengan peristiwa tersebut. 

Dalam pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Penyelidik, korban 

GBPS menjelaskan kronologis perkara yang dialaminya. Dimulai pada 24 

Maret 2011 korban GBPS mendirikan perusahaan air minum dalam 

kemasan kemudian pada akhir bulan Maret 2011 korban GBPS 

bekerjasama dengan tersangka HDJ untuk memproduksi dan memasarkan 

air minum kesehatan dalam kemasan dengan merk MYOXY. Dalam 

perjanjian kerjasama tersangka HDJ menjalankan bagian produksi, 

pengiriman produk, pengelolaan keuangan dan pengelolaan teknologi 

informasi sistem online. Semula penjualan dilakukan secara konvensional 

kemudian atas kemauan tersangka HDJ penjualan diubah menjadi MLM 

(Multi Level Marketing) secara online dengan menggunakan sarana 

internet dan website. 

Sejak tanggal 1 Desember 2011 saat pembagian bonus kepada para 

member ada yang janggal dan tidak sesuai dengan perhitungan seperti 

bonus tidak masuk ke rekening member, bonus hilang, bonus tidak sesuai 

                                                           
50 Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
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dengan yang dikeluarkan di website, bonus keluar double, serta bonus 

tidak dihitung. Hal ini ternyata terjadi berulang kali dan banyak nomor ID 

yang kembar, kode acak hilang dan dapat diposting di lebih dari satu 

tempat. Akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh 

perusahaan PT Mulia Rejeki Waterindo diperkirakan mencapai Rp 

1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Saat bekerjasama 

dengan tersangka HDJ, korban GBPS tidak pernah diberikan akses untuk 

melihat IT. Kemudian setelah di cek melalui IT sistem jaringan kacau dan 

tidak sesuai antara yang online dengan yang di admin dan saksi GBPS 

menduga bahwa data-data jaringan dan sistem jaringan dirubah oleh 

tersangka HDJ karena HDJ selaku penanggung jawab IT dan sistem 

jaringan serta yang mengetahui password sistem. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan 

penyelidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan 

penangkapan51. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah 

penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. 

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan 

dalam SK Kapolri No.Pol.SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang 

menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan 

dan data yang terkandung dalam dua di antaranya: laporan polisi; berita 

                                                           
51Pasal 16 ayat (1) KUHAP 



64 

 

acara pemeriksaan polisi; laporan hasil penyelidikan; keterangan 

saksi/saksi ahli; dan barang bukti52. 

Dalam tindak pidana manipulasi website yang dilakukan oleh 

terdakwa HDJ bukti permulaannya adalah berupa: 

1. Akta pendirian perusahaan; 

2. Perjanjian kerjasama; 

3. Print out website perusahaan53. 

Penyelidikan yang dilakukan Penyelidik dalam hal ini tetap harus 

menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) 

sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. 

Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum 

dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat 

penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini 

disampaikan kepada Penyidik.  

Berdasarkan keterangan saksi GBPS serta dengan barang bukti awal 

yang dibawa oleh saksi GBPS maka Penyelidik menentukan bahwa 

perbuatan yang dilakukan oleh tersangka HDJ merupakan suatu tindak 

pidana karena memenuhi unsur subyektif dan obyektif. Jika dilihat dari 

unsur subyektif  telah terpenuhi karena adanya unsur kesengajaan atau 

dolus dalam melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tanpa hak atau 

melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, 

                                                           
52 Ibid, hlm.77 
53 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 
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penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sedangkan jika 

dilihat dari unsur obyektif juga telah terpenuhi karena perbuatan yang 

dilakukan HDJ adalah perbuatan yang melanggar hukum serta 

mengakibatkan kerugian bagi para korban yang bekerjasama dengan PT 

Mulia Rejeki Waterindo dan perbuatan HDJ melanggar ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE.  

3. Penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan 

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat 

SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang 

dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri54. Dalam Pasal 

25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 

mengatur mengenai SPDP yang menegaskan bahwa SPDP sekurang-

kurangnya memuat: 

a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat 

perintah penyidikan; 

b. Waktu dimulainya penyidikan; 

c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian 

singkat tindak pidana yang disidik; 

d. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah 

diketahui); dan 

e. Identitas penjabat yang menandatangani SPDP55. 

 

                                                           
54 Pasal 1 angka 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
55 Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
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Pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut 

Umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Adapun 

batas waktunya, paling lambat adalah 7 (tujuh) hari sejak dibuatnya SPDP 

tersebut. Penyidik dalam tindak pidana manipulasi website telah 

melakukan sebagaimana mestinya yaitu telah memberikan SPDP tesebut 

kepada JPU, korban GBPS selaku pelapor serta kepada tersangka HDJ 

selaku terlapor56. 

4. Mencari alat bukti 

Penyidik mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti 

tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dalam kasus tindak 

pidana manipulasi website tersebut Penyidik menemukan beberapa barang 

bukti berupa: 

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara terdakwa HDJ dengan korban 

GBPS yang ditandatangani di Semarang pada tanggal 25 November 

2011; 

b. 7 (tujuh) lembar Print out website MYOXY yaitu 

http://www.myoxysuper.com/ .php?p=policy; 

c. 3 (tiga) lembar print out grafik network, antara lain: 

1) 1 (satu) lembar print out grafik network “Perusahaan2 

DIAMOND”; 

2) 1 (satu) lembar print out grafik network “Perusahaan1 

SAPPHIRE”; 
                                                           
56 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 

http://www.myoxysuper.com/
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3) 1 (satu) lembar print out grafik network “Perusahaan3 RUBY” ; 

d. 3 (tiga) bendel kartu ID Produk, masing-masing : 

1) 1 (satu) bendel kartu ID Produk aktif dan digunakan dengan 

nomor produk : 11065601 sampai dengan 11065700; 

2) 1 (satu) bendel kartu ID Produk aktif dan digunakan dengan 

nomor produk : 11040001 sampai dengan 11040100; 

3) 1 (satu) bendel kartu ID Produk aktif dan digunakan dengan 

nomor produk : 11031201 sampai dengan 11031300; 

4) 1 (satu) bendel kartu ID Member dengan nomor ID member : 

2220030501 sampai dengan 2220030599: 

e. Print out/Hasil Cetak : 

1) Rekening BCA, dengan : 

(a) Nomor Rekening 2520864752 atas nama GBPS print out 

bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 

dengan jumlah 10 (sepuluh) buah buku tabungan; 

(b) Nomor Rekening 2520928106 atas nama GBPS print out 

bulan November 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 

dengan jumlah 12 (dua belas) buah buku tabungan; 

(c) Nomor Rekening 2522310752 atas nama PT MULIA 

REJEKI WATERINDO, print out rekening koran bulan 

Desember 2011 sampai dengan bulan April 2012 dengan 

jumlah 4 (empat) bendel; 
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2) Rekening Koran dari Bank Mandiri, dengan Nomor Rekening 

135-00-3323107-5 atas nama PT MULIA REJEKI 

WATERINDO alamat Jalan Halmahera II Nomor 18 RT 004 

RW 005, Kecamatan Semarang Timur, Karangtempel, 

Semarang 50125, terdiri dari: 

(a) Tanggal 1 November 2011 sampai tanggal 31 Januari 2012 

dengan jumlah 6 (enam) lembar; 

(b) Tanggal 26 November 2011 sampai tanggal 31 Desember 

2011 dengan jumlah 81 (delapan puluh satu) lembar; 

(c) Tanggal 1 Februari 2012 sampai tanggal 29 Februari 2012 

dengan jumlah 10 (sepuluh) lembar; 

(d) Tanggal 1 Maret 2012 sampai tanggal 31 Maret 2012 

dengan jumlah 25 (dua puluh lima) lembar; 

(e) Tanggal 1 April 2012 sampai tanggal 30 April 2012 dengan 

jumlah 9 (sembilan) lembar; 

(f) Tanggal 1 Mei 2012 sampai tanggal 31 Mei 2012 dengan 

jumlah 35 (tiga puluh lima) lembar; 

(g) Tanggal 1 Juni 2012 sampai tanggal 30 Juni 2012 dengan 

jumlah 9 (sembilan) lembar ; 

(h) Bulan Juli 2012 sampai bulan Oktober 2012 dengan jumlah 

45 (empat puluh lima) lembar; 

f. Data order stockis atas nama : 

1) DF (05610008), pada bulan : 



69 

 

(a) November 2011 dan November 2012 sebanyak 9 (sembilan) 

lembar; 

(b) Desember 2011 sebanyak 4 (empat) lembar; 

(c) Januari, Februari, Maret dan Juni 2012 sebanyak 23 (dua 

puluh tiga) lembar; 

(d) April 2012 sebanyak 14 (empat belas) lembar; 

(e) Juli 2012 sebanyak 5 (lima) lembar; 

2) HJ. HH (04110138), pada bulan: 

(a) Januari, Februari, Maret dan Juni 2012 sebanyak 29 (dua 

puluh sembilan) lembar; 

(b) April 2012 sebanyak 11 (sebelas) lembar; 

(c) Mei 2012 sebanyak 5 (lima) lembar; 

(d) Juli 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar ; 

g. 1 (satu) unit server merek IBM, seri X3650 M3 B2A, Processor Intel 

Xeon E5507, RAM 1x4GB DDR3, HDD 2x146GB SAS 14k57. 

5. Pemanggilan Saksi Korban 

Dalam mengumpulkan alat bukti Penyidik juga harus melakukan 

pemanggilan saksi korban yaitu GBPS untuk dimintai keterangan terkait 

kronologi tindak pidana manipulasi website yang diduga dilakukan oleh 

tersangka HDJ. Penyidik juga mendapatkan barang bukti dari korban 

GBPS berupa akte pendirian perusahaan; perjanjian kerjasama; serta print 

out website perusahaan. 

                                                           
57 Putusan Mahkamah Agung Nomor 116K/Pid.Sus/2015 
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Dalam pemeriksaan saksi korban, saksi GBPS memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

a. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 korban GBPS mendirikan 

perusahaan perdagangan dibidang air minum dalam kemasan dengan 

nama PT Mulia Rejeki Waterindo; 

b. Bahwa dalam mendirikan usahanya korban GBPS bekerjasama 

dengan tersangka HDJ; 

c. Bahwa dalam kerjasama dilakukan pembagian kerja yaitu tersangka 

HDJ menjalankan bagian produksi, pengiriman produk, pengelolaan 

keuangan dan pengelolaan teknologi informasi sitem online. 

d. Bahwa kemudian pada bulan November 2011 sistem pemasaran yang 

semula dilakukan secara konvensional dirubah menajdi sistem MLM 

(Multi Level Marketing); 

e. Bahwa sejak awal Bulan Desember 2011 para member mengclaim 

bahwa bonus yang diterima terasa aneh dan janggal serta tidak sesuai 

dengan perhitungan; 

f. Bahwa hal ini terjadi berulangkali dan banyak nomor ID yang kembar, 

kodek acak dan hilang, dan dapat diposting dilebih dari satu tempat; 

g. Bahwa akibat kejadian ini peusahaan sangat rugi besar karena terjadi 

kekacauan dengan pembagian bonus kepada para member; 

h. Bahwa pemasaran air minum dalam kemasan menggunakan sistem 

MLM (Multi Level Marketing) secara online dan menggunakan website  
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atas kemauan tersangka HDJ dan mejadi tanggung jawab tersangka 

HDJ58. 

6. Pemanggilan Saksi-Saksi terkait 

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 

sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu 

alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi 

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan 

ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu (Pasal 1 

angka 27 KUHAP). Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 

ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: 

“Penyidik 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.”  

 

Jika seseorang menolak panggilan sebagai saksi maka dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

224 ayat (1) KUHP yang berbunyi: 

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa 

menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi 

kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus 

dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana, dengan pidana 

penjara paling lama Sembilan bulan.” 

                                                           
58 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 
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Atas dasar ketentuan tersebut seseorang dapat dihukum apabila tidak 

mau menjadi saksi jika telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi 

saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Atas dasar hukum di 

atas penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng mengeluarkan surat panggilan 

bagi saksi-saksi yang berkaitan dengan tindak pidana manipulasi website  

yang dilakukan oleh tersangka HDJ. Saksi terkait yang akan dimintakan 

keterangannya di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Saksi MN: 

Saksi MN adalah karyawan di PT Mulia Rejeki Waterindo sejak bulan 

Mei 2012. Kemudian pertengahan bulan Juni 2012 saksi mengetahui 

terjadi manipulasi dan perubahan terhadap data tersebut dari saksi 

korban GBPS. Manipulasi dan perubahan terhadap data tersebut antara 

lain pembagian bonus member MYOXY, terjadi kekacauan dalam 

jaringan network MLM MYOXY karena terdapat perusahaan-

perusahaan fiktif tanpa nama. Akibat terjadi adanya manipulasi dan 

peubahan data tentang perhitungan bonus kepada para member adalah 

berdampak pada terhambatnya pendistribusian atau pembagian bonus. 

Namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perubahan 

terhadap website www.myoxysuper.com tersebut59. 

 

 

                                                           
59 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 

http://www.myoxysuper.com/
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b. Saksi RL: 

Saksi RL adalah karyawan dari PT Mulia Rejeki Waterindo saksi RL 

memberikan kesaksian bahwa permasalahan yang terjadi yaitu tentang 

adanya manipulasi dan perubahan data para member MYOXY yang 

terjad dalam sistem jaringan elektronik perusahaan berkaitan dengan 

masalah bonus yang tidak sesuai dengan perhitungan didalam data 

website MYOXY, sehingga para member sering komplain kepada 

perusahaan. Saksi mengetahui hal tersebut bersama dengan rekan-

rekan di kantor PT Mulia Rejeki Waterindo. Cara saksi mengetahui 

yaitu saksi membuka email  yang dikirim dari programmer kantor 

perusahaan di Bogor yang berisi data serta identitas member, rekening 

member serta total bonus yang akan dibagikan. Namun saksi tidak 

mengetahui secara pasti siapa yang melakukan manipulasi.  

c. Saksi RDY: 

Saksi RDY mulai bergabung dalam bisnis air kesehatan sejak awal 

bulan Januari 2012. Saksi juga sebagai distributor serta motivator 

perusahaan dalam memberikan training-training kepada member-

member MYOXY. Saksi sekarang sudah mencapai posisi ruby dengan 

jumlah member saksi kurang lebih mencapai 2.300 member atau sudah 

level 7 dari 10 level yang ada. Saksi sudah 6 kali mendapatkan bonus, 

dan bonus yang diterima saksi antara Rp 6.000.000.000,00 sampai 

dengan Rp 15.000.000,00. Saksi melihat level dan bonus yaitu dengan 

membuka website  perusahaan yaitu www.myoxy.com dengan 

http://www.myoxy.com/
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memasukkan nomor ID dan kode acak serta password yang dimiliki 

dari setiap member. Cara saksi menerima bonus yaitu saksi terima dari 

rekening Bank BCA atas nama saksi yang sudah terdaftar 

diperusahaan. Namun pada awal bulan Juli 2012 saksi melihat adanya 

kejanggalan terhadap bonus yang saksi terima. Bonus yang saksi 

terima sebesar Rp 6.952.302,00 namun setelah saksi mencoba 

menghitung kembali seharusnya bonus yang diterima adalah Rp 

8.002.302,00. Saksi tidak mengetahui mengapa hal tersebut terjadi, 

serta saksi merasa dirugikan sehingga saksi komplain ke kantor 

perusahaan PT Mulia Rejeki  Waterindo. 

d. Saksi MA: 

Saksi adalah karyawan dari PT Mulia Rejeki Waterindo sejak tanggal 

2 Mei 2012 di bagian administrasi dan IT. Sejak tanggal 7 Mei 2012 

saksi melihat adanya kejanggalan-kejangalan terhadap website  admin. 

Setelah melihat adanya kejanggalan-kejanggalan saksi mengecek dan 

menganalisa posisi member yang berisi tentang peringkat, jumlah dan 

rincian member, grafik member yang berisi tentang informasi jaringan, 

statement  bonus yang berisi bonus-bonus. Manipulasi dan perubahan 

data tersebut antara lain pembagian bonus member, terjadi kekacauan 

jaringan karena terdapat perusahaan-perusahaan fitkif tanpa nama. 

Dengan adanya manipulasi dan perubahan data tentang perhitungan 

bonus kepada para member tersebut yang dirugikan adalah perusahaan 
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PT Mulia Rejeki Waterindo. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang 

melakukan perubahan terhadap website www.myoxy.com.  

e. Saksi FJR: 

Saksi adalah supervisor IT di salah satu PT. Sekitar bulan Agustus 

2011 saksi diperkenalkan kepada tersangka HDJ oleh teman saksi. 

Kemudian sekitar bulan September 2011 saksi FJR diperkenalkan 

kepada saksi korban GBPS oleh tersangka HDJ, dalam pertemuan 

tersebut saksi diminta oleh saksi korban GBPS untuk membuatkan 

website dengan nama domain www.myoxysuper.com. Kemudian saksi 

membeli domain seharga Rp 100.000,00. Setelah saksi membelikan 

domain, Koran GBPS kemudian membayar uang muka untuk 

pembuatan program website dengan nama domain 

www.myoxysuper.com. Lalu saksi membuatkan program website dan 

membelikan server seharga Rp 30.000.000,00. Saksi memiliki 

tanggung jawab untuk penanganan isi website karena saksi yang 

memiliki password dan username untuk mengakses dan memodifikasi 

isi website. Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan PT Mulia 

Rejeki Waterindo, saksi hanya disuruh oleh tersangka HDJ untuk 

membuatkan sistem serta melakukan maintance website 

www.myoxysuper.com. Saksi juga mau disuruh karena saksi 

http://www.myoxy.com/
http://www.myoxysuper.com/
http://www.myoxysuper.com/
http://www.myoxysuper.com/
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berkeyakinan bahwa tersangka HDJ adalah pemilik dari PT Mulia 

Rejeki Waterindo60. 

7. Pemanggilan Saksi Terlapor 

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 kasus tindak pidana manipulasi website yang disangkakan 

dilakukan oleh tersangka HDJ penyidik melakukan pemanggilan disertai 

dengan adanya surat panggilan yang ditujukan kepada tersangka HDJ 

terkait dengan adanya Laporan Polisi Nomor: 

LP/B/290/VII/2012/Jateng/SPKT terkait dengan dugaan kasus tindak 

pidana manipulasi website yang dilakukan oleh tersangka HDJ61. 

Ada syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ini yang menyatakan 

tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan 

berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif) 

yaitu: 

a. Adanya bukti permulaan yang cukup; dan 

b. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa 

alasan yang patut dan wajar. 

                                                           
60 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei  

2018 
61 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 
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Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng 

dapat dibenarkan menurut hukum karena penyidik telah melakukan dan 

membuat surat pemanggilan baik untuk tersangka, saksi korban maupun 

saksi-saksi lainnya yang terkait. 

8. Gelar Perkara 

Gelar perkara adalah serangkaian proses penyidikan serta gelar 

perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu. 

Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh Penyidik dengan 

menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Dalam kasus tindak pidana 

manipulasi website yang dilakukan oleh tersangka HDJ, setelah penyidik 

mengumpulkan alat bukti serta keterangan saksi penyidik melakukan gelar 

perkara pada tahap awal proses penyidikan guna untuk merumuskan 

rencana penyidikan, menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, 

menentukan target waktu serta penerapan taktik penyidikan62. Pada 

tahapan ini penyidik mencari informasi/data tentang calon tersangka. 

Dalam kasus tindak pidana manipulasi website  penyidik mendapatkan 

keterangan dari salah satu saksi bahwa tersangka HDJ adalah seorang 

wiraswasta yang bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo63. 

9. Penetapan Tersangka 

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP 

tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, 

                                                           
62 Pasal 70 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
63 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 
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berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

Setelah Penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup  yaitu di antaranya 

adalah: 

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara terdakwa HDJ dengan korban 

GBPS yang ditandatangani di Semarang pada tanggal 25 November 

2011; 

b. 7 (tujuh) lembar Print out website MYOXY yaitu 

http://www.myoxysuper.com/ .php?p=policy; 

c. 3 (tiga) lembar print out grafik network, antara lain: 

1) 1 (satu) lembar print out grafik network “Perusahaan2 

DIAMOND”; 

2) 1 (satu) lembar print out grafik network “Perusahaan1 

SAPPHIRE”; 

3) 1 (satu) lembar print out grafik network “Perusahaan3 RUBY” ; 

d. 3 (tiga) bendel kartu ID Produk, masing-masing : 

1) 1 (satu) bendel kartu ID Produk aktif dan digunakan dengan nomor 

produk : 11065601 sampai dengan 11065700; 

2) 1 (satu) bendel kartu ID Produk aktif dan digunakan dengan nomor 

produk : 11040001 sampai dengan 11040100; 

3) 1 (satu) bendel kartu ID Produk aktif dan digunakan dengan nomor 

produk : 11031201 sampai dengan 11031300; 

4) 1 (satu) bendel kartu ID Member dengan nomor ID member : 

2220030501 sampai dengan 2220030599: 

http://www.myoxysuper.com/
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e. Print out/Hasil Cetak Rekening BCA, dengan : 

1) Nomor Rekening 2520864752 atas nama GBPS print out bulan 

Oktober 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 dengan jumlah 10 

(sepuluh) buah buku tabungan; 

2) Nomor Rekening 2520928106 atas nama GBPS print out bulan 

November 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 dengan jumlah 12 

(dua belas) buah buku tabungan; 

3) Nomor Rekening 2522310752 atas nama PT MULIA REJEKI 

WATERINDO, print out Rekening Koran bulan Desember 2011 

sampai dengan bulan April 2012 dengan jumlah 4 (empat) bendel ; 

f. Rekening Koran dari Bank Mandiri, dengan Nomor Rekening 135-00-

3323107-5 atas nama PT MULIA REJEKI WATERINDO alamat Jalan 

Halmahera II Nomor 18 RT 004 RW 005, Kecamatan Semarang 

Timur, Karangtempel, Semarang 50125, terdiri dari: 

1) Tanggal 1 November 2011 sampai tanggal 31 Januari 2012 dengan 

jumlah 6 (enam) lembar; 

2) Tanggal 26 November 2011 sampai tanggal 31 Desember 2011 

dengan jumlah 81 (delapan puluh satu) lembar; 

3) Tanggal 1 Februari 2012 sampai tanggal 29 Februari 2012 dengan 

jumlah 10 (sepuluh) lembar; 

4) Tanggal 1 Maret 2012 sampai tanggal 31 Maret 2012 dengan 

jumlah 25 (dua puluh lima) lembar; 
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5) Tanggal 1 April 2012 sampai tanggal 30 April 2012 dengan jumlah 

9 (sembilan) lembar; 

6) Tanggal 1 Mei 2012 sampai tanggal 31 Mei 2012 dengan jumlah 

35 (tiga puluh lima) lembar; 

7) Tanggal 1 Juni 2012 sampai tanggal 30 Juni 2012 dengan jumlah 9 

(sembilan) lembar; 

8) Bulan Juli 2012 sampai bulan Oktober 2012 dengan jumlah 45 

(empat puluh lima) lembar; 

g. Data order stockis atas nama : 

1) DF (05610008), pada bulan November 2011 dan November 2012 

sebanyak 9 (sembilan) lembar; 

2) Desember 2011 sebanyak 4 (empat) lembar; 

3) Januari, Februari, Maret dan Juni 2012 sebanyak 23 (dua puluh 

tiga) lembar; 

4) April 2012 sebanyak 14 (empat belas) lembar; 

5) Juli 2012 sebanyak 5 (lima) lembar; 

h. HJ. HH (04110138), pada bulan: 

1) Januari, Februari, Maret dan Juni 2012 sebanyak 29 (dua puluh 

sembilan) lembar; 

2) April 2012 sebanyak 11 (sebelas) lembar; 

3) Mei 2012 sebanyak 5 (lima) lembar; 

4) Juli 2012 sebanyak 3 (tiga) lembar; 
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i. 1 (satu) unit server merek IBM, seri X3650 M3 B2A, Processor Intel 

Xeon E5507, RAM 1x4GB DDR3, HDD 2x146GB SAS 14k64. 

Selain alat bukti yang cukup serta keterangan saksi-saksi terkait kasus 

tindak pidana manipulasi website maka penyidik menetapkan Pasal yang 

dijerat kepada tersangka HDJ yaitu Pasal 35 jo. 51 ayat (1) UU ITE. 

Pertimbangan Penyidik menjerat tersangka HDJ dengan pasal tersebut di 

atas adalah karena HDJ telah terbukti dan secara sah memenuhi unsur-

unsur yang terkandung dalam Pasal 35 jo. 51 ayat (1) UU ITE. Adapun 

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 

1. Unsur “setiap orang” 

Bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam Pasal 35 UUITE ialah 

perseorangan baik wara Negara Indonesia, warga Negara asing 

maupun badan hukum. Akan tetapi berdasarkan Pasal 103 KUHP Jo. 

Pasal 55 KUHP, orang yang memberi perintah untuk melakukan 

manipulasi juga dapat dikategorikan sebagai “orang” sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 UUITE. 

Berdasarkan fakta-fakta keterangan dari para saksi dan keterangan 

ahli, yang didukung dengan barang bukti yang telah disita, maka 

sebagai Subyek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan 

perbuatannya adalah terlapor/tersangka HDJ.65 

 

                                                           
64 Putusan Mahkamah Agung Nomor 116K/pid.Sus/2015 

65 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 
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2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” 

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka HDJ dengan cara 

menyuruh saksi FJR untuk melakukan manipulasi atau perubahan 

terhadap website www.myoxysuper.com dari perusahaan PT. Mulia 

Rejeki Waterindo tanpa seizing GBPS sebagai pemilik PT. Mulia 

Rejeki Waterindo telah terjadi. 

3. Unsur “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, 

pengerusakan” 

Bahwa saksi FJR telah melakukan manipulasi atau perubahan 

terhadap website www.myoxysuper.com yaitu data yang berkaitan 

dengan posisi member atas nama beberapa member antara lain adalah 

Perusahaan 1, Perusahaan 2, Perusahaan 3, berdasarkan permintaan 

dari tersangka HDJ yang menyebabkan kerusakan pada sistem website 

www.myoxysuper.com dari perusahaan PT. Mulia Rejeki Waterindo. 

4. Unsur “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” 

Bahwa berdasarkan UUITE, setiap website dan informasi yang 

terdapat dalam website adalah informasi elektronik dan dokumen 

elektronik, yaitu: 

a. Informasi Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 butir 1 UUITE, yaitu satu atau sekumpulan data 

elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 

peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat 

elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 

http://www.myoxysuper.com/
http://www.myoxysuper.com/
http://www.myoxysuper.com/
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sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau 

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat 

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya66. 

b. Dokumen Elektronik adalah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 butir 4 UUITE, yaitu setiap Informasi Elektronik yang 

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam 

bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 

sejenisnya, yang dapat dilihat ditampilkan, dan/atau didengar 

melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak 

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

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau 

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami 

oleh orang yang mampu memahaminya67. 

c. Unsur “ dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau 

dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang 

otentik” 

10. Penangkapan dan Penahanan 

Dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP memberikan penjelasan tentang 

penangkapan yaitu: 

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa 

pengengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau 

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 

                                                           
66 Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
67 Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal 

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” 

 

Penangkapan dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan 

tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup68. Sesuai dengan 

Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP./Kap/59/XII/2012/Reskrimsus 

tanggal 17 Desember 2012 maka untuk kepentingan penyelidikan dan/atau 

penyidikan Penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka HDJ dan 

membawa ke Ditreskrimsus Polda Jateng untuk segera dilakukan 

pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana manipulasi website  

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 jo. 51 ayat (1) UU ITE, serta 

melakukan penggeledahan badan/pakaian tersangka. Proses penangkapan 

terjadi di Jalan Cendana Raya No.6 Solobaru, kelurahan Gedangan, 

Kecamatan Grogol, kabupaten Sukoharjo yaitu di tempat tinggal tersangka 

HDJ. Penyidik membawa HDJ ke Ditreskrimsus Polda Jateng guna untuk 

dimintai keterangan terkait kronologis kejadian tindak pidana manipulasi 

website serta dilakukan penahanan agar HDJ tidak menghindar ketika 

dilakukan pemanggilan69. 

Berdasakan Surat Perintah Penahanan No. Pol.: SP.Han/36/XII/2012 

reskrimsus terhitung mulai tanggal 17 Desember 2012 dilakukan 

penahanan oleh penyidik terhadap tersangka HDJ, penyidik menempatkan 

tersangka di: 

1. Rumah Tahanan Negara di Polda Jawa Tengah; 

                                                           
68 Pasal 17 KUHAP 
69 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 25 Mei 

2018 
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2. Rumah tempat tinggal/kediaman tersangka; dan 

3. Kota tempat tingal/kediaman tersangka  

Untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2012 

sampai dengan tanggal 5 Januari 2013. Kemudian karena pemeriksaan 

terhadap tersangka dan atau penyidikan perkaranya belum selesai, sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 24 ayat (2) KUHAP yang 

menyatakan bahwa apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan 

yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang 

berwenang untuk paling lama 40(empat puluh) hari70. Maka untuk 

kepentingan pemeriksaan lebih lanjut penyidik mengajukan Surat 

Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa 

Tengah dan diperpanjang selama 40(empat puluh) hari dari tanggal 6 

Januari 2013 sampai dengan 14 Februari 2012.  

11. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan 

Selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik 

Ditreskrimsus Polda Jateng terhadap HDJ, maka diperoleh keterangan 

tersangka sebagai berikut: 

a. Bahwa tersangka saat ini sedang merintis usaha di bidang air minum 

dalam kemasan dengan merek Oxywell, Mret Water & Ow sebagai 

Komisaris PT. Hanita Artha Nusantara; 

b. Bahwa tersangka mengenal korban GBPS karena dulu korban GBPS 

adalah member dari PT Central Java Drinking Water yang 
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memproduksi air minum dalam kemasan dengan merk Oxygndw, 

sedangka tersangka HDJ adalah Direktur dan Pemilik PT. Central Java 

Drinking Water; 

c. Bahwa tersangka HDJ dalam kerjasama hanya membantu hal-hal 

tertentu antara lain mengenalkan supliyer bahan baku pembuatan air 

minum dalam kemasan; menenalkan supliyer mesin produksi; 

menalangi sebagian pembayaran mesin-mesin produksi; mengenalkan 

programmer sistem komisi member dan logistik; 

d. Bahwa sepengetahuan tersangka yang membuat website 

www.myoxysuper.com adalah saksi FJR yang beralamat di Kaliyoso, 

Sragen; 

e. Bahwa awalnya korban GBPS meminta tersangka HDJ untuk 

dicarikan programmer yang bisa membuat website, maka tersangka 

kenalkan dengan saksi FJR; 

f. Bahwa sepengetahuan tersangka pembayaran atas jasa saksi FJR oleh 

korban GBPS dilakukan secara tunai dan selanjutnya dilakukan dengan 

cara transfer dari rekening BCA milik perusahaan dengan rekening 

BCA milik saksi FJR; 

g. Bahwa tersangka HDJ seringkali diminta saksi GBPS untuk 

menyampaikan pesan kepada saksi FJR untuk melakukan perubahan, 

mengedit isi website, sistem komisi dan logistik; 

h. Bahwa tersangka meyampaikan pesan-pesan dari korban GBPS 

kepada saksi FJR degan cara kadang langsung bertemu dengan saksi 

http://www.myoxysuper.com/
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FJR, kadang melalui telephone maupun kadang melalui SMS dari 

nomor handphone pemberian korban GBPS; 

i. Bahwa sepengetahuan tersangka yang membuat dan melakukan 

perubahan terhadap sistem Grafik Network dari member PT Mulia 

Rejeki Waterindo adalah saksi FJR atas perintah korban GBPS71. 

12. Penyitaan 

Dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP memberikan penjelasan mengenai 

penyitaan yaitu: 

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 

mengambil alih dan atau menyimpan dibawah 

penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 

pembuktian dan penyidikan, penuntutan dan peradilan.” 

 

Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa yang dapat 

melanggar hak asasi manusia, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 

38 KUHAP penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan iin dari 

ketua Pengadilan Negeri setempat. Dari kasus tindak pidana manipulasi 

website tersebut penyidik menyita barang bukti berupa: 

a. Nota pengiriman kepada member;  

b. Print out website http://www.myoxysuper.com; 

c. Print out grafik network diamond, sapphire dan rubby;  

d. Kartu ID member dan ID produk;  

e. Print out rekening BCA an GBPS;  
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f. Serta server web untuk www.myoxysuper.com72. 

13. Penyerahan Perkara 

Apabila dalam proses penyidikan oleh penyidik telah selesai dan 

berkas perkara sudah lengkap serta cukup maka tugas penyidik selanjutnya 

adalah menyerahkan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah 

ditunjuk untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P-16A). Jika hasil 

penyidikan telah lengkap (P-21) maka penyidik dapat menyerahkan 

tersangka serta barang bukti (P-22) kepada JPU. 

Setelah berkas perkara diserahkan kepada JPU selanjutnya adalah 

tahap persidangan dari tahap persidangan ini JPU telah menjatuhkan 

hukuman terdahap tersangka HDJ karena secara sah dan melawan hukum 

telah melanggar ketentuan dalam Pasal 35 jo. 51 ayat (1) UU ITE yaitu 

dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahum dan denda 

sebesar Rp 100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak sibayar 

maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, seluruh 

barang bukti dikembalikan kepada saksi GBPS, serta membebankan biaya 

perkara pada tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu 

rupiah) kepada tersangka HDJ. 
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D. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik dalam proses penegakan hukum 

tindak pidana manipulasi website, dan bagaimana upaya Penyidik untuk 

mengatasi hambatan tersebut  

Kasus tindak pidana manipulasi website yang dilakukan oleh HDJ 

dikategorikan sebagai perkara yang sangat sulit. Waktu yang diperlukan 

untuk penyelesaian masalah lebih dari 120 (seratus dua puluh hari) terhitung 

mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Kerugian yang dialami PT 

Mulia Waterindo juga cukup besar, yaitu ditafsir sekitar Rp 1.500.000.000,00 

(satu milyar lima ratus juta rupiah). 

Selain itu dalam kasus tindak pidana manipulasi website ini penyidik 

Ditreskrimsus Polda Jateng juga mendatangkan dua saksi ahli yaitu Prof. Dr. 

Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. guru besar Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada dan Josua Sitompul, S.H., IMM. Kasi Penindakan, 

Subdit Penyidikan dan Penindakan Kementrian Komunikasi dan Informatika, 

RI Direktorat Jendral Aplikasi Informatika73. 

Hambatan yang dihadapi oleh penyidik saat melakukan penyidikan 

tindak pidana manipulasi website yang pertama adalah hambatan internal 

yaitu penyidik harus melakukan penyidikan ke tiga kota yang berbeda di 

antaranya adalah Semarang tempat dimana perusahaan PT Mulia Rejeki 

Waterindo berada; Jakarta tempat saksi FJR membeli server dengan merk 

IBM X3650 seharga Rp 30.0000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang 

digunakan untuk menyimpan data sistem website www.myoxysuper.com di 
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PT Griya Mitra Persada (Griyasis Computer);  serta Yogyakarta tempat saksi 

FJR membeli domain bisnis di reseller CV Jogjacamp seharga Rp 100.000,00 

(seratus ribu rupiah). Selain memerlukan waktu yang lebih lama karena 

penyidik harus berpindah-pindah ke tiga kota yang berbeda, biaya yang 

dikeluarkan juga tidaklah sedikit74.  

Hambatan lain yang dihadapi oleh penyidik adalah hambatan eksternal 

yaitu ketika penyidik melakukan pengangkapan penyidik dihalang-halangi 

oleh satpam dan manager di tempat HDJ bekerja. Sewaktu penyidik datang 

satpam serta manager tersebut mengatakan bahwa HDJ sedang tidak ada 

ditempat. 

Upaya penyidik untuk mengatasi kedua hambatan yang dihadapi pada 

saat proses penyidikan adalah pertama penyidik bekerja sama dengan pihak 

PT Griya Mitra Persada serta CV Jogjacamp agar selalu memberikan 

informasi guna tindakan penyidikan via email serta via telephone. Namun 

menunggu kabar dari PT Griya Mitra Persada serta CV Jogjacamp tidaklah 

sebentar serta memerlukan waktu yang cukup lama sehingga penyidik terus 

mengawasi perkembangan dari kedua tempat tersebut agar penyidik dapat 

sesegera mungkin melakukan penyidikan. 

. Upaya kedua yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi hambatan 

tersebut adalah sebelum penyidik melakukan penangkapan penyidik telah 

melacak dimana keberadaan HDJ dengan menginputkan nomor HP HDJ 
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menggunakan sistem tertentu sehingga pada saat dihalang-halangi penyidik 

dapat membuktikan bahwa HDJ ada di perusahaan tersebut75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Iswanto, pada tanggal 06 Juni 

2018 


