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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Pengadilan Negeri Surakarta 

Pengadilan Negeri Surakarta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan 

Kehakiman di lingkungan peradilan umum yang terletak di jalan Brigjend 

Slamet Riyadi No. 290, Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 

57141. Pengadilan Negeri Surakarta masuk dalam wilayah hukum Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 46,01 km2 yang terdiri 

dari 5 (lima) kecamatan dan 51 (lima puluh satu) kelurahan. Adapun tugas pokok 

Pengadilan Negeri Surakarta adalah sebagai berikut: 

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya. 

Pengadilan Negeri Surakarta memiliki visi Terwujudnya Pengadilan 

Negeri Surakarta yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi-

misi sebagai berikut: 

3. Menjaga kemandirian badan peradilan. 

4. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

5. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 

6. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 
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Adapun struktur organisasi di Pengadilan Negeri Surakarta adalah 

sebagaimana digambarkan di bawah ini: 

 

Sumber Data : 

http://www.pn-surakarta.go.id/ 

 

Pengadilan Negeri Surakarta memiliki wilayah yuridiksi yang meliputi 4 

(empat) kecamatan dalam keseluruhan wilayah Surakarta yang dapat diketahui 

melalui gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pn-surakarta.go.id/
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Keterangan Gambar :  

1. Kecamatan Banjarsari yang meliputi wilayah Timuran, Keprabon, 

Ketelan, Punggawan, Kestalan, Setabelan, Gilingan, Nusukan, Kadipiro, 

Banyuanyar, Sumber, Manahan, Mangkubumen. 

2. Kecamatan Jebres yang meliputi wilayah Surodiprajan, Gandekan, Sewu, 

Jagalan, Pucang Sawit, Jebres, Mojosongo, Tegalharjo, Purwodiningratan,  

Kepatihan Wetan, Kepatihan Kulon. 

3. Kecamatan Laweyan yang meliputi wilayah Bumi, Jajar, Karangasem, 

Kerten, Laweyan, Pajang, Penularan, Penumping, Purwosari, Sondakan, 

Sriwedari. 

4. Kecamatan Pasar Kliwon yang meliputi wilayah Balurwati, Gajahan, 

Joyosuran, Kampung Baru, Kauman, Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, 

Sangkrah, Semanggi. 

5. Kecamatan Serengan yang meliputi wilayah Danukusuman, Jayengan, 

Joyotakan, Kemlayan, Kratonan, Serengan, Tipes. 

Sebelum memasuki pembahasan tentang Pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peretasan pada 

Putusan Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Skt, berikut dipaparkan jumlah kasus 

tindak pidana cybercrime yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri 

Surakarta dari tahun 2015-2018: 
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Tabel 3.1 

Jumlah Kasus Tindak Pidana Cybercrime di PN Surakarta 

NO KASUS 
TAHUN 

2015 2016 2017 2018 TOTAL 

1 Peretasan (Hacking)   1  1 

2 Illegal Contents    1 1 

3 Pencemaran Nama Baik    1 1 

4 Pengancaman/Pemerasan    1 1 

Sumber : SIPP PN Surakarta  

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, maka dapat diketahui  jumlah kasus tindak 

pidana cybercrime yang diputus di Pengadilan Negeri Surakarta sejak tahun 

2015-2018 adalah sebanyak empat (4) kasus.  

Salah satu kasus yang ditangani pada tahun 2017, yang juga Penulis bahas 

dalam skripsi ini adalah mengenai kasus tindak pidana peretasan (hacking) 

dengan Nomor Putusan 399/Pid.sus/2017/PN.Skt yang diputus pada hari Kamis, 

tanggal 7 Desember 2017. 

Sebagai dasar dalam membahas Pertimbangan Hakim dalam memberikan 

putusan untuk perkara tindak pidana peretasan, Penulis melakukan studi kasus 

terhadap Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2017/PN.Skt. Data putusan tersebut 

diperoleh langsung dari panitera muda bagian pidana Pengadilan Negeri 

Surakarta, sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 

pidana peretasan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa telah terbukti 

melakukan tindak pidana peretasan. 
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B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Peretasan pada Putusan Nomor 

399/Pid.Sus/2017/PN.Skt 

Berikut akan dipaparkan kronologi kasus pada Putusan Nomor 

399/Pid.sus/2017/PN.Skt: 

1. Identitas Terdakwa 

Nama Lengkap : ADI SYAFITRAH alias M2404 alias 

pemulungelektronik@gmail.com 

Tempat Lahir : Seri Kembang 

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/9 September 1989 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Kebangsaan : Indonesia 

Tempat Tinggal : Joyotakan RT.003 RW.005, Kelurahan 

Joyotakan, Kecamatan Serengen, Kota 

Surakarta 

Agama : Islam 

Pekerjaan : Wiraswasta 

2. Kronologi Kasus 

Kasus ini berawal ketika Terdakwa sekitar bulan April-Mei 2017, 

bertempat di rumahnya membaca konten tentang anti hoax di website 

www.dewanpers.or.id yang dimuat di Facebook kemudian Terdakwa 

mulai timbul keinginan untuk mencari celah atau bug. Terdakwa dalam hal 

ini menggunakan Notebook merek Lenovo S-100 dengan Serial Number 

UB 00276907 warna putih yang digunakan untuk mencari cara melakukan 

pembobolan atau penerobosan atau peretasan (hacking) melalui Google. 

Setelah Terdakwa mendapatkan informasi tersebut, kemudian Terdakwa 

mencoba mengakses database situs website Dewan Pers kemudian 

mencoba mengklik melalui Form Pengaduan Online Dewan Pers dan 

http://www.dewanpers.or.id/
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mengunggah file backdoor dengan ekstensi .phtml yang difungsikan 

sebagai akses atau pintu lain untuk masuk ke dalam website Dewan Pers. 

Kemudian Terdakwa mengubah nama file index.php menjadi 

indexasli.php sehingga mengubah tampilan user interface situs website 

Dewan Pers menjadi gambar garuda berdarah dengan tulisan sebagai 

berikut: 

 
 

Ketika garuda kembali terluka karena provokasi makhluk durjana. 

Ketika semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” kembali terabaikan 

karena aksi oknum yang mengatasnamakan agama. Ketika ayat-ayat 

suci jadi bahan perdebatan orang-orang yang merasa memiliki surga. 

Ketika perjuangan pahlawan kemerdekaan sudah dilupakan begitu 

saja oleh mereka yang paling merasa berjasa. Tolong hentikan semua 

perpecahan ini tuan. Negaraku bukan satu agama atau milik 

kelompok perusak. Adat, budaya juga bukan milik satu golongan. 

#DamailahIndonesiaku #JayalahBangsaku #KitaIndonesia 

M2402 2017 

Keberhasilan Terdakwa dalam melakukan peretasan (hacking) 

secara ilegal dan defacing terhadap website Dewan Pers diunggah oleh 

Terdakwa di akun Facebook atas nama Aditya Al Fatah dengan fanpages 

M2404 dengan tujuan sebagai bukti Terdakwa pernah meretas website 

Dewan Pers. Akibat dari perbuatannya tersebut, masyarakat hanya dapat 

melihat tampilan user interface yang telah Terdakwa ubah dan tidak dapat 

melakukan hal akses seperti semula seperti mengunggah file dan 

memberikan saran pendapat sehingga situs tersebut telah rusak dan tidak 

dapat diakses. 



38 
 

Tertanggal 31 Mei 2017 pihak Dewan Pers baru mengetahui adanya 

perubahan pada tampilan website Dewan Pers, dimana Dewan Pers tidak 

pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perubahan 

apapun dalam website Dewan Pers, sehingga Terdakwa tidak mempunyai 

hak untuk melakukan perubahan terhadap user interface website Dewan 

Pers. 

Berdasarkan seluruh jalinan peristiwa di atas, adapun putusannya 

sebagai berikut: 

a. Menyatakan Terdakwa ADI SYAFITRAH alias M2404 alias 

pemulungelektronik@gmail.com telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan 

tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, 

menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, 

menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik 

publik; 

b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; 

c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 

e. Menetapkan barang bukti berupa: 

- 6 (enam) lembar print out logfile; 

mailto:pemulungelektronik@gmail.com
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- 1 (satu) lembar print out sebelum interface; 

- 1 (satu) lembar print out sesudah interface; 

- 1 (satu) akun Facebook dengan nama Aditya Al Fatah dengan 

URL http://www.facebook.com./newbiePatah/fref=nf yang di 

export ke dalam bentuk CD beserta 1 bendel  print out; 

- 1 (satu) akun Facebook dengan nama Adi Syahfitrah dengan 

URL http://www.facebook.com xfitrah yang di export ke 

dalam bentuk CD beserta 1 bendel  print out; 

- 1 (satu) akun Facebook dengan nama pemulungelektronik 

(pemulungelektronik@gmail.com) dengan URL 

http://mail.google.com/maio/u/o/#inbok yang di export ke 

dalam bentuk CD beserta 1 bendel  print out; 

- 1 (satu) akun zone–h dengan user M2404 dengan URL 

http://www.zone-h.org/archive/notifer = M2404  yang di 

export ke dalam bentuk CD beserta 1 bendel  print out; 

Tetap terlampir dalam berkas; 

- 1 (satu) buah Notebook merek Lenovo Ideapad S100 warna 

putih; 

- 1 (satu) buha modem Vivo model WM31 warna putih kartu 

Three; 

Dirampas untuk dimusnahkan; 

- 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta atas nama 

ADI SYAFITRAH dan 1 (satu) buah Handphone merek 

http://www.facebook.com./newbiePatah/fref=nf
http://www.facebook.com/
mailto:pemulungelektronik@gmail.com
http://mail.google.com/maio/u/o/#inbok
http://www.zone-h.org/archive/notifer
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Samsung Duos Grand Prime warna putih beserta Simcard 

Three dan 1 (satu) buah Handphone Samsung Type E1205Y; 

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI SYAFITRAH 

f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). 

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 

Bapak Agus Iskandar S.H., M.H adalah Hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta sebagai narasumber Penulis, di mana Penulis telah 

melaksanakan wawancara dengan narasumber pada hari Kamis, tanggal 15 

November 2018 pukul 08.15 WIB. 

Pada prinsipnya Pertimbangan Hakim merupakan suatu upaya yang 

dilakukan untuk menetapkan Terdakwa terbukti secara sah melakukan 

tindak pidana tersebut. Hakim melihat dari segi fakta-fakta yang timbul 

dalam persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung 

dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Adapun Majelis 

Hakim memiliki pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis antara 

lain: 

a. Pertimbangan Yuridis 

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Dalam putusan ini Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa 

Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara 

alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 

32 ayat (1); atau Kedua melanggar Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 



41 
 

30 ayat (3); atau Ketiga melanggar Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 

30 ayat (2); atau Keempat melanggar Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 

30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; atau Kelima melanggar Pasal 50 jo. Pasal 22 huruf 

b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi; atau Keenam melanggar Pasal 406 ayat (1) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Berkaitan dengan dakwaan tersebut, Hakim Agus 

Iskandar memaparkan: 

Bahwa Terdakwa ini kan telah didakwa oleh Penuntut 

Umum dengan dakwaan alternatif, kami Majelis Hakim 

akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dan 

sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di 

persidangan. Adapun melihat dakwaan alternatif 

pertama unsur-unsurnya telah terpenuhi36. 

 

Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif 

pertama yaitu melanggar Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun unsur-

unsur yang telah terpenuhi sebagai berikut: 

                                                   
36 Wawancara dengan narasumber Bapak Agus Iskandar 
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a) Unsur setiap orang 

Berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa 

dengan identitas yang disebutkan merupakan 

pelaku/subjek dari tindak pidana tersebut yang 

telah sesuai dengan keterangan saksi, ahli, maupun 

keterangan Terdakwa yang telah mengakui 

perbuatannya. Oleh karena itu, pertimbangan 

tersebut menjadi unsur pertama yang sudah 

terpenuhi37. 

 

b) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

hukum 

Berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak 

memiliki hak berdasarkan alas hukum yang sah 

untuk melakukan perubahan terhadap situs Dewan 

Pers karena pihak Dewan Pers tidak pernah 

memberikan izin kepada Terdakwa, sehingga 

pertimbangan tersebut menjadi unsur kedua yang 

telah terpenuhi38. 

 

c) Unsur dengan cara apapun mengubah, menambah, 

mengurangi, melakukan transmisi, merusak, 

menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

milik Orang lain atau milik publik 

Melihat fakta di persidangan dihubungkan dengan 

keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun 

ahli serta barang bukti di persidangan, maka unsur 

ini juga sudah terpenuhi. Hal ini didasarkan pada 

perubahan tampilan situs Dewan Pers pada Mei 

201739. 

 

 

 

                                                   
37 Wawancara dengan narasumber Bapak Agus Iskandar 
38 Wawancara dengan narasumber Bapak Agus Iskandar 
39 Wawancara dengan narasumber Bapak Agus Iskandar 
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2) Keterangan Saksi 

Terdapat saksi-saksi untuk mendukung dakwaan 

Penuntut umum yang kemudian dibenarkan semua 

pernyataannya oleh Terdakwa dan tidak adanya keberatan, 

antara lain: 

a) Syariful 

Saksi memiliki tugas sebagai melakukan 

pemberian dukungan dalam memfasilitasi penyusunan 

peraturan-peraturan bidang pers Dewan Pers, namun 

tidak memiliki kewenangan dalam mengelola situs 

website. Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar 

pukul 05.30 WIB saksi mengetahui bahwa situs Dewan 

Pers telah berubah tampilannya dari media sosial yang 

kemudian melakukan restore file, namun saksi tidak 

mengetahui sejauh mana tingkat kerusakan yang terjadi.  

b) Wawan Agus Prasetyo, S.Sos 

Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha di 

Sekretariat Dewan Pers yang bertugas 

menyelenggarakan dukungan koordinasi dan 

administrasi serta fasilitasi di bidang ketatausahaan, 

salah satunya memfasilitasi usulan perbaikan, perawatan 

website, akses email dan pengunggahan konten. Pada 

tanggal yang sama, sekitar jam 05.50 WIB saksi 
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mengetahui dari rekan kerja di Pusat Data dan Sarana 

Informatika Kemenkominfo RI mengenai hacking yang 

terjadi, oleh karenanya tidak dapat diakses dan telah 

berubahnya tampilan situs. Dengan itu, dilakukannya 

koordinasi untuk melakukan upaya penanganan 

perbaikan dan restore data yang telah di backup 

sebelumnya, serta menghubungi pengelola situs untuk 

melakukan suspend agar tampilan situs kembali seperti 

semula. 

c) Dedi Manholik 

Saksi sebagai administrator yang bertugas 

menyiapkan fasilitas untuk pengelolaan dan penangaan 

baik manajemen konten, server, name server dan 

security network dari situs Dewan Pers. Pada tanggal 

yang sama, pukul 05.30 WIB mendapat kabar dari sosial 

media mengenai perubahan tampilan situs Dewan Pers 

yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, maka 

saksi melaporkan kepada atasan saksi agar admin yang 

menangani situs mengembalikan kondisi website seperti 

semula. Dimana saksi tidak mengetahui seberapa jauh 

tingkat kerusakannya hanya tampilannya yang berubah. 
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d) Endah Dwi Pratiwi 

Saksi sebagai anggota Polri di Subdit II 

Dittipidsiber Bareskrim Polri mempunyai tugas dan 

tanggung jawab melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dibidang 

siber. Berdasarkan pelaporan yang diterima telah terjadi 

tindak pidana siber pada situs Dewan Pers pada tanggal 

31 Mei 2017 sekitar pukul 05.30 WIB dimana terjadi 

perubahan pada tampilan website yang telah di deface 

pada website Dewan Pers. Dugaan tindak pidana yang 

dilakukan oleh Terdakwa menggunakan nickname 

M2404 yang diperkuat fakta-fakta hasil lidik online 

terhadap akun Terdakwa. 

Berkaitan dengan hal itu, setelah dilengkapi 

administrasi penyidikan pada tanggal 8 Juni 2017 pukul 

10.32 WIB tim gabungan Satgas Siber dan Subdit II 

Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penangkapan 

di tempat Terdakwa bekerja di Hotel Griya Surya dan 

kemudian melakukan penggeledahan dan penyitaan 

terhadap barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk 

dibawa ke kantor Bareskrim Mabes Polri. 
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e) Nanang Rusdiana 

Saksi sebagai anggota Polri di Subdit II 

Dittipidsiber Bareskrim Polri mempunyai tugas dan 

tanggung jawab melakukan penyelidikan dan 

penyidikan terhadap dugaan tindak pidana dibidang 

Siber, dimana saksi sebagai saksi penangkap atas 

laporan polisi nomor: LP/584/VI/2017/Bareskrim 

tanggal 3 Juni 2017. Selanjutnya, pada tanggal 8 Juni 

2017 pukul 10.32 WIB dilakukan penangkapan di 

tempat Terdakwa bekerja di Hotel Griya Surya dan 

kemudian melakukan penggeledahan dan penyitaan 

terhadap barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk 

dibawa ke kantor Bareskrim Mabes Polri. 

f) Herman F. Aritonang, S.H., M.H 

Saksi sebagai saksi ahli di bidang forensik yang 

bertugas sebagai Pemeriksa Barang Bukti Digital pada 

Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri dengan 

tugas pokoknya adalah sebagai Pemeriksa Digital 

Forensik yang mana hasil pemeriksaan Digital Forensik 

tersebut dijadikan sebagai petunjuk di depan 

persidangan. Berdasarkan laporan polisi nomor: 

LP/584/VI/2017/Bareskrim tanggal 3 Juni 2017, saksi 

memeriksa website Dewan Pers yang dilaksanakan di 
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Laboratorium Digital Forensik Dittipidsiber Bareskrim 

Polri dengan barang bukti diterima tanggal 9 Juni 2017 

dengan BAP dibuat tanggal 25 Juni 2017 yang sesuai 

dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional mengenai 

SOP di lingkungan Direktorak Tindak Pidana Siber. 

Adapun terkait keterangan saksi-saksi Hakim Agus 

Iskandar memaparkan: 

Berdasarkan saksi-saksi yang telah dihadirkan di dalam 

persidangan, kami Majelis Hakim memiliki 

pertimbangan dimana saksi ahli sangat berperan penting 

karena saksi ahli merupakan orang yang berkompeten di 

bidangnya. Terhadap keterangan saksi lainnya adanya 

hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa 

sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian 

sehingga kami Majelis Hakim mempunyai keyakinan 

bahwa adanya tindak pidana yang terjadi. Di sisi lain, 

Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan 

atas semua keterangan saksi40. 

 

3) Keterangan Terdakwa 

Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan 

keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah 

membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita 

Acara Pemeriksaan di kepolisian dan di dalam pemeriksanaan 

persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi 

oleh penasehat hukum. Terdakwa telah dilakukan 

penangkapan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 pukul 

10.32 WIB di tempat kerja Terdakwa dikarenakan Terdakwa 

                                                   
40 Wawancara dengan narasumber Bapak Agus Iskandar 
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sebagai pelaku deface website www.dewanpres.or.id, dimana 

telah dilakukan penangkapan oleh orang yang mengaku 

anggota polri dari Direktorat Tindak Pidana Siber, dan pada 

saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang bekerja 

sebagai tukang cuci (laundry) pada Hotel Griya Surya dengan 

barang bukti yang disita dari Terdakwa. 

Terdakwa membenarkan telah melakukan peretasan 

pada website Dewan Pers dengan melakukan deface pada user 

interface website tersebut dengan cara mengunggah file 

backdoor kemudian Terdakwa mensubmit hasil deface 

tersebut ke zone-h dan akun Facebook Aditya Al Fatah serta 

fanpages M2404, kemudian yang Terdakwa ketahui adalah 

website tersebut tidak bisa diakses kembali oleh masyarakat 

umum. Namun, tidak ada satupun data atau Informasi 

Elektronik yang Terdakwa ambil dari webiste Dewan Pers 

Terdakwa hanya menambahkan file backdoor ke dalam 

website tersebut. 

Tidak adanya keuntungan secara materiil yang 

Terdakwa peroleh dari perbuatan melakukan defacing website 

Dewan Pers tersebut, namun Terdakwa hanya memperoleh 

kepuasan batin bahwa telah mampu merubah tampilan 

halaman website Dewan Pers. Terhadap barang bukti yang di 

perlihatkan di persidangan Terdakwa membenarkan, dan 

http://www.dewanpres.or.id/
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Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar 

perundang-undangan/hukum yang berlaku di Indonesia. 

Terdakwa menyesali akan perbuatan Terdakwa tersebut dan 

Terdakwa memohon maaf kepada orang lain yang telah 

dirugikan. 

Adapun terkait keterangan Terdakwa Hakim Agus 

Iskandar memaparkan: 

Bahwa kami Majelis Hakim memperoleh keyakinan 

menilai bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa Terdakwa yang bersalah melakukan. Hal ini juga 

didasarkan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan 

perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum dengan 

melakukan defacing situs Dewan Pers41. 

 

4) Barang Bukti 

Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) mengkategorikan barang yang dapat 

dilakukan penyitaan, antara lain: 

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah: 

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang 

seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari 

tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak 

pidana; 

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung 

untuk melakukan tindak pidana atau untuk 

mempersiapkannya; 

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi-

halangi penyelidikan tindak pidana; 

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan 

melakukan tindak pidana; 

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung 

dengan tindak pidana yang dilakukan. 

 

                                                   
41 Wawancara dengan narasumber Bapak Agus Iskandar 
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Berdasarkan kasus tersebut, terdapat barang bukti yang 

telah disita untuk dihadirkan di dalam persidangan, antara lain: 

a) 6 (enam) lembar print out logfile. 

b) 1 (satu) lembar print out sebelum interface. 

c) 1 (satu) lembar print out setelah interface; 

d) 1 (satu) KTP Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta atas 

nama Adi Syafitrah dan 1 (satu) Handphone merek 

Samsung Duos Grand Prime warna putih beserta 

Simcard Three dan 1 (satu) Handphone Samsung Type 

e1205y warna hitam; 

e) 1 (satu) Notebook merek Lenovo Ideapad s100 warna 

putih; 

f) 1 (satu) Modem Vivo model wm31 warna putih kartu 

Three; 

g) 1 (satu) akun Facebook dengan nama Aditya Al Fatah 

dengan URL 

http://www.facebook.com./newbiePatah/fref=nf yang di 

export ke dalam bentuk CD beserta 1 bendel  print out; 

h) 1 (satu) akun Facebook dengan nama Adi Syahfitrah 

dengan URL http://www.facebook.com xfitrah yang di 

export ke dalam bentuk CD beserta 1 bendel  print out; 

i) 1 (satu) akun Facebook dengan nama 

pemulungelektronik (pemulungelektronik@gmail.com) 

http://www.facebook.com./newbiePatah/fref=nf
http://www.facebook.com/
mailto:pemulungelektronik@gmail.com
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dengan URL http://mail.google.com/maio/u/o/#inbok 

yang di export ke dalam bentuk CD beserta 1 bendel  

print out; 

j) 1 (satu) akun zone–h dengan user M2404 dengan URL 

http://www.zone-h.org/archive/notifer = M2404 yang di 

export ke dalam bentuk CD beserta 1 bendel print out. 

Adapun terkait barang bukti tersebut Hakim Agus 

Iskandar memaparkan: 

Dengan diajukannya barang bukti di dalam persidangan 

tersebut, hakim memiliki pertimbangan dimana barang 

bukti yang dapat dilakukan penyitaan telah sesuai 

dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dimana 

barang bukti yang dihadirkan merupakan benda-benda 

yang telah dipergunakan secara langsung untuk 

melakukan dan/atau mempersiapkan dan/atau yang 

memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana42. 

 

b. Pertimbangan Non Yuridis 

1) Pendidikan 

Latar belakang Terdakwa memiliki pendidikan dalam 

bidang teknologi informasi mengenai Internet Security 

terutama dibidang hacking diperoleh Terdakwa dari jalur 

informal atau di luar sekolah. Hal ini berkaitan dengan 

Terdakwa berawal menjadi operator warung internet di 

Indralaya, Sumatera Selatan. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

diasumsikan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana 

                                                   
42 Wawancara dengan narasumber Bapak Agus Iskandar 

http://mail.google.com/maio/u/o/#inbok
http://www.zone-h.org/archive/notifer
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hanya sebagai sarana untuk pembuktian bahwa Terdakwa 

mampu melakukan hacking. 

2) Sosial Ekonomi 

Pada saat dilakukannya penangkapan yang dilakukan 

oleh anggota Polri dari Direktorat Tindak Pidana Siber 

Bareskrim Polri terhadap Terdakwa di tempat Terdakwa 

bekerja di Hotel Griya Surya Surakarta sebagai tukang cuci 

(laundry). Dan akibat dari perbuatan yang dilakukan, 

Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan 

Terdakwa memiliki lingkungan yang turut mendorong 

Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. 

3) Psikologis 

Didasarkan atas kemampuan yang dimiliki oleh 

Terdakwa dalam bidang Internet Security mendorong 

Terdakwa untuk melakukan hacking terhadap situs Dewan 

Pers. Oleh karena itu, motif yang digunakan Terdakwa dalam 

melakukan tindak pidana tersebut hanyalah coba-coba, karena 

perbuatan Terdakwa merupakan yang pertama kali dalam 

melakukan hacking. 

Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah 

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang 

meringankan, adapun sebagai berikut : 
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1) Hal-hal yang meringankan 

Terdakwa mengakui dengan terus terang atas 

perbuatannya dan sudah meminta maaf kepada Dewan Pers 

yang kemudian sudah dimaafkan. Oleh karenanya, Terdakwa 

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

perbuatannya. Sedangkan, Terdakwa merupakan kepala 

keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak. 

2) Hal-hal yang memberatkan 

Perbuatan terdakwa menyebabkan website Dewan Pers 

tidak dapat diakses oleh publik. 

Pertimbangan yang memberatkan terhadap Terdakwa 

hanya menyebabkan website Dewan Pers tidak dapat 

diakses, sedangkan di dalam persidangan Terdakwa 

menunjukkan sikap yang baik dan tidak ingin untuk 

didampingi oleh Penasihat Hukum dikarenakan 

Terdakwa telah mengakui perbuatan yang dilakukan 

oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana43. 

 

Menurut Penulis, setelah diteliti lebih jauh pada Putusan Nomor 

399/Pid.sus/2017/PN.Skt bahwa kasus yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan 

tindak pidana peretasan saja tetapi juga penghinaan terhadap Lambang Negara. 

Menurut Pasal 57 jo. Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, 

diketahui bahwa : 

Pasal 57 

Setiap orang dilarang : 

                                                   
43 Wawancara dengan narasumber Bapak Agus Iskandar 
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a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang 

Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan 

kehormatan Lambang Negara; 

b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai 

dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; 

c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, 

perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau 

menyerupai Lambang Negara; dan 

d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang 

diatur dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 68 

Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat 

rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau 

merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). 

 

Postingan dari Terdakwa, yaitu gambar Pancasila yang berdarah, dapat 

dikategorikan sebagai penodaaan terhadap Lambang Negara. 

C. Hambatan yang Dihadapi Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi 

Pidana pada Putusan Nomor 399/Pid.sus/2017/PN.Skt 

Berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum, maka hambatan yang dihadapi Hakim dalam 

memutus kasus ini terdiri dari : 

1. Kualitas Penegak Hukum 

Di dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 

399/Pid.Sus/2017/PN.Skt terdapat satu-satunya hambatan yang dihadapi 

Majelis Hakim, yaitu Hakim merasa kurang memiliki pengetahuan 

mengenai cybercrime khususnya dalam hal peretasan (hacking) ataupun 

deface, sehingga Hakim hanya mengikuti pada saksi ahli saja. Menurut 

Penulis, Hakim pun setidaknya memahami kasus-kasus terkait cybercrime 
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agar perkara yang diadili bisa lebih efisien dan tidak membutuhkan biaya 

yang besar. 

2. Sarana dan Prasarana 

Hambatan kualitas Hakim di atas, menyebabkan munculnya hambatan 

sarana dan prasarana berupa mendatangkan saksi ahli, yang membutuhkan 

biaya yang besar.  

  


