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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Ditreskrimsus Polisi Daerah Jawa Tengah. 

1. Lokasi Ditreskrimsus Polda Jateng. 

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng termasuk dalam wilayah 

hukum  Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Sukun 

Raya Nomor 46, Srondol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi 

Jawa Tengah 50263. 

2. Visi dan Misi Ditreskrimsus Polda Jateng. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Ditreskrimsus Polda 

Jateng memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Visi Ditreskrimsus Polda Jateng yaitu: “Terwujudnya Direktorat Kriminal 

Khusus Kepolisian Polda Jawa Tengah yang professional, modern dan 

terpercaya”. 

Misi Ditreskrimsus Polda Jateng yaitu : 

a. Mewujudkan postur Polri Ditreskrimsus Polda Jateng yang ideal, efektif 

dan efisien; 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Ditreskrimsus Polda 

Jateng dalam penanganan tindak pidana khusus; 

c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin 

kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
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d. Meningkatkan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dalam 

rangka mewujudkan Polri yang professional 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 khusus. 

3. Fungsi Ditreskrimsus Polda Jateng. 

Sesuai yang telah tertuang dalam Pasal 139 ayat (2) Peraturan Kepala 

Kepolisian (Perkap) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, antara lain: 

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 efektifitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus. 

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

administratif 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 kagiatan Ditreskrimsus70. 

 

4. Tugas Ditreskrimsus Polda Jateng. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya 

memiliki Direktorat, satuan, unit khusus yang berkonsentrasi sesuai dengan 

bidangnya masing-masing.  

                                                             
70Kepala Kepolisian Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada 

Tingkat Kepolisian Daerah. 
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5. Organ-organ Ditreskrimsus 

Agar menunjang tugasnya, Direskrimsus terdiri dari sub bab, antara lain: 

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagremin); 

Sebbagrenmin memiliki tugas untuk menyusun perencanaan program 

kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, serta 

mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam 

lingkungan Ditreskrimsus sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 142 

ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat 

Kepolisian Daerah. 

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

Bagbinopsnal diatur dalam Pasal 143 ayat (1) Perkap Nomor 22 tahun 

2010 yang bertugas untuk: 

1) Melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar 

perkara beserta penanganannya; 

2) Mempelajari dan mengkaji efektivitas pelayanan tugas penyelidikan 

dan penyidikan; 

3) Melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dana dan memelihara 

berkas perkara yang delesai di proses dan bahan literatur yang terkait; 

dan 

4) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus71.  

 

c. Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik); 

Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses 

penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta 

menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan 

                                                             
71 Ibid 
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proses penyidikan72. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 144 

ayat (1) Perkap Nomor 22 tahun 2010. 

d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(Sirkowas PPNS); 

Sikorwas PPNS bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan 

penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta 

bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS. 

e. Sub Direktorat (Subdit). 

Pasal 146 ayat (1) Perkap No 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Pada TingkatKepolisian Daerah menyebutkan tugas dari 

Subdit, yaitu subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda. 

B. Kronologi Kasus Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (Hoax) 

yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana. 

Pada tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di 

teras rumah desa truko kangkung, saksi SUYATNO melakukan tindak 

pidana pencurian yang disertai dengan penganiayaan terhadap sdr. AGUS 

NURUS SAKBAN dan sdr. H. AHMAD ZAENURI selaku korban dari 

peristiwa tersebut, dimana persitiwa tersebut merupakan murni perkara 

pidana pencurian disertai dengan penganiayaan dan tidak ada 

hubungannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).  

                                                             
72 Ibid 
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Kemudian pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 

09.00 WIB ketika pelaku berada dirumahnya Jalan Filodenrum I Nomor 

15 RT 6 RW 11 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, 

Kota Jakarta Barat, pelaku membagikan 5 (lima) foto bergambar korban 

dan pelaku pencurian disertai dengan penganiayaan di Desa Truko 

Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal yang diambil pelaku dari 

halaman facebook milik “Adel Cullen” ke wall atau halaman facebook 

milik pelaku dengan nama facebook “Syamil Al Thaf Parfum” 

menggunakan handphone bermerk VIVO berwarna hitam dengan sim card 

Indosat Matrik dengan Nomor 0816999688.  

Selain membagikan 5 (lima) foto tersebut, pelaku juga 

menambahkan caption atau kata-kata dengan kalimat “masih mau bilng 

hoax, masih mau bilang PKI itu hoax” sehingga seolah-olah terjadi 

penganiayaan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Menurut keterangan pelaku, akun facebook tersebut dibuat pada 

tahun 2009 dan di operasionalkan pada telefon genggang (handphone) 

milik pelaku yang awalnya digunakan untuk pertemanan dan jual beli 

parfum. Pelaku sengaja membagikan foto-foto yang ditambahkan dengan 

caption atau kata-kata “masih mau bilang hoax, masih mau bilang pki 

bangkit itu hoax” dengan maksud agar semua pengguna facebook dapat 

melihat atau membaca postingannya karena pengaturan akun facebook 

milik terdakwa dibuat dengan terbuka atau publik dan menegaskan kalau 

PKI itu sudah bangkit dan kebangkitannya tidak bohong atau hoax. Selain 
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itu tujuan atau motivasi pelaku memposting foto disertai kata-kata tersebut 

ditujukan kepada teman-teman facebook pelaku yang telah menghina 

ulama dan habaib serta juga menghina aksi 212. 

Postingan yang telah dibagikan oleh pelaku bermaksud bahwa 

seolah-olah sudah terbukti kebangkitan PKI melalui tindakan 

penganiayaan sebagaimana bisa dilihat dari foto yang ada sehingga 

pernyataan tersebut bisa menimbulkan kebencian terhadap orang-orang 

yang dicurigai sebagai anggota PKI dan foto disertai kata-kata yang di 

publikasikan memberi pernyataan bahwa PKI telah bangkit dan 

kebangkitanya telah terbukti sebagai ancaman yang membahayakan 

sebagaimana tampak dari postingan yang di unggah oleh pelaku melalui 

akun facebook. 

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan menyebarkan/ 

memposting foto-foto peristiwa penganiayaan yang terjadi di Kabupaten 

Kendal telah menimbulkan ketidaknyamanan dan menimbulkan keresahan 

karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana kejadian 

tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Partai Komunis 

Indonesia (PKI) di Kabupaten Kendal, namun peristiwa yang sebenarnya 

terjadi adalah murni peristiwa pencurian dengan penganiayaan yang 

dilakukan oleh saksi SUYATNO kepada sdr. AGUS NURUS SAKBAN 

dan sdr. H. AHMAD ZAENURI selaku korban. 
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C. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan 

Berita Bohong (Hoax). 

Pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan 

berita bohong (hoax), penyidik melakukan tugasnya untuk dapat 

mengungkap perkara pidana melalui proses dana tahap sebagai berikut:  

1. Penyelidikan  

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 undang-undang ini73. 

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 

Penyidikan Tindak Pidana, terdapat beberapa tahap penyelidikan agar 

dapat menentukan suatu peristiwa dapat di katakana sebagai suatu 

tindak pidana, yaitu sebagai berikut: 

1) Pengolahan TKP : 

a) Mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, 

identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan 

penyelidikan selanjutnya; 

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

bukti; dan 

                                                             
73 Pasal 1 ayat 5 KUHAP. 
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c) Memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang 

terjadi; 

2) Pengamatan (observasi) : 

a) Melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan 

tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

dibutuhkan; dan 

b) Mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah 

ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui 

sebelumnya; 

3) Wawancara (interview) : 

a) Mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik 

wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan 

b) Mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara 

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

mengapa, bagaimana, bilamana; 

4) Pembuntutan (surveillance) : 

a) Mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana 

atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak 

pidana; 

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

pelaku tindak pidana; dan 

c) Mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang 

hasil kejahatan; 
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5) Pelacakan (tracking) : 

a) Mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan 

menggunakan teknologi informasi; 

b) Melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, 

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

c) Melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil 

kejahatan; 

6) Penyamaran (undercover) : 

a) Menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui 

identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi; 

b) Menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari 

kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak 

pidana; dan 

c) Khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik 

penyamaran sebagai calon pembeli (undercover buy), penyamaran 

untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai 

tempat tertentu (controlled delivery), penyamaran disertai 

penindakan/pemberantasan (raid planning execution); 

7) Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-

kasus tertentu dengan cara: 

a) Mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak 

pidana; dan 
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b) Meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna 

menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus 

operandinya74. 

Berdasarkan kasus berita bohong yang menimbulkan kebencian 

berdasarkan SARA ini, pihak kepolisian pertama-tama melakukan proses 

penyelidikan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Laporan/Pengaduan. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 24, laporan adalah pemberitahuan 

yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan 

undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau 

sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana75. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 25, pengaduan adalah pemberitahuan 

disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat 

yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah 

melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya76.  

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, laporan polisi 

terdapat dua jenis yaitu Laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi 

Model B. Laporan Polisi Model A adalah laporan polisi yang dibuat 

oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan 

langsung peristiwa yang terjadi. Sedangkan Laporan Polisi Model B 

                                                             
74Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
75 Pasal 1 Angka 24 KUHAP. 
76 Pasal 1 Angka 25 KUHAP. 
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adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas 

laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.  

Terhadap kasus penyebaran berita bohong yang terjadi, penyidik 

menggunakan laporan polisi model A karena kasus berita bohong yang 

terjadi diketahui dari adanya kegiatan Cyber patrol atau patroli siber 

yang dilakukan oleh polisi. Istilah patrol siber atau Cyber patrol sedang 

menjadi trending sejak adanya hoax atau munculnya pemberitaan palsu 

atau bohong. Pihak kepolisian membentuk tim Cyber patrol, dimana 

sistem tersebut bertujuan untuk mencegah akan adanya sebuah akun 

yang dicurigakan dan sistem tersebut digunakan untuk memblokir situs-

situs yang mencurigakan dan mengandung kekerasan, pornografi, 

narkoba, dan berita bohong agar situs-situs tersebut tidak sampai di 

konsumsi oleh masyarakat yang melihat dan mendengar situs tersebut. 

Kegiatan patrol siber atau Cyber patrol yang dilakukan oleh tim 

pasukan siber yaitu dengan cara memantau dan melakukan pelacakan 

terhadap segala aktivitas di dunia maya melalui berbagai media sosial.  

Menurut keterangan dari Bapak Agung Prabowo dari Kasubdit 

V Cyber Ditreskrimsus Polda Jateng:  

“Kegiatan Patroli siber merupakan serangkaian tindakan untuk 

menyelidiki atau mengintai melalui komputer untuk melihat 

adanya dugaan suatu kejahatan Cyber yang terjadi sehingga 

akan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat77.  

 

                                                             
77Hasil wawancara dengan Bapak Agung Prabowo Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Jateng, pada 

tanggal 07 Desember 2018. 



73 
 

Kegiatan patroli siber yang dilakukan oleh polisi dilakukan 

dengan cara menyelidiki dan mengintai melalui komputer untuk 

mendapatkan postingan-postingan yang mencurigakan atau yang 

mengandung unsur kejahatan dunia maya. Polisi mendapatkan 

postingan yang mencurigakan tersebut tanggal 17 Maret 2018 yang 

telah disebarkan oleh pelaku bernama Taufik alias Opik Bin Amai yang 

menyebarkan berita berisikan keterangan atau informasi palsu atau 

bohong yang berpotensi menimbulkan kebencian terhadap Suku, 

Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) mengenai kasus 

penganiayaan yang dihadapi oleh seorang Nahdlatul Ulama Kendal 

yang di jadikan berita bohong akan bangkitnya bangkitnya partai 

terlarang atau Partai Komunis Indinesia (PKI). Laporan yang telah 

dibuat oleh polisi kemudian Ditreskrimsus Polisi Daerah Jawa Tengah 

akan membuat Surat Tanda Bukti Lapor/STBL untuk selanjutnya akan 

diproses ke tingkat Reskrim untuk menentukan kasus tersebut akan 

masuk ke Unit/Subdit mana yang akan ditunjuk oleh Kabagbinop untuk 

selanjutnya dilakukan penyelidikan.  

b. Lidik 

Setelah polisi melakukan pengintaian di setiap komputer atau 

melakukan patroli siber sehingga menemukan adanya akun-akun yang 

mencurigakan di media sosial, dan juga telah di buatnya 

laporan/pengaduan. Langkah selanjutnya Ditreskrimsus Polisi Daerah 

Jawa Tengah melakukan penyelidikan dengan adanya surat perintah 
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tugas dan surat perintah penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan 

yang dilakukan Ditreskrimsus Polisi Daerah Jawa Tengah adalah 

melakukan klarifikasi dengan cara mencari akun yang dicurigai. Setelah 

akun ditemukan, dilakukan suatu pendekatan. Pendekatan yang 

dilakukan adalah setelah akun ditemukan, postingan tersebut akan 

dilacak sudah tersebar sejauh mana. Kemudian, dilakukan pengecekan 

dari postingan tersebut untuk dikumpulkan dan dijadikan sebagai bukti-

bukti yaitu bukti berupa screen capture atau tangkapan layar dan print 

out dari postingan yang telah di unggah dari akun facebook pelaku. 

2. Penyidikan  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyebutkan 

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya78. 

Tahapan yang dilakukan pada tahap penyidikan adalah sebagai berikut: 

a. Penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan 

Hasil dari penyelidikan menjadi bahan utama untuk selanjutnya 

dapat dilakukan proses penyidikan. Pertama-tama sebelum 

dilakukannya proses penyidikan, ditandai dengan diterbitkannya surat 

perintah dimulainya penyidikan yang mana hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

                                                             
78 Pasal 1 Angka 2 KUHAP 
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Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan 

Tindak Pidana yang berisi tentang dasar dilakukannya penyidikan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan sekurang-

kurangnya dalam surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) memuat 

sebagai berikut: 

1) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah 

penyidikan; 

2) Waktu dimulainya penyidikan; 

3) Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak 

pidana yang disidik; 

4) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan 

5) Identitas pejabat yang menandatangani SPDP79. 

Dalam proses penyidikan pada kasus ini, penyidik ditreskrimsus 

polda jateng telah mengirimkan SPDP kepada terlapor dalam kasus ini 

adalah pelaku tindak pidana pada saat SPDP telah dikeluarkan oleh 

Penyidik, dan juga telah dilakukan pengiriman kepada Jaksa Penuntut 

Umum. 

b. Mencari Alat Bukti 

Apabila perbuatan yang dilakukan seseorang sudah memenuhi 

unsur tindak pidana, maka selanjutnya akan dilakukan pencarian alat 

                                                             
79 Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
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bukti untuk mengumpulkan bukti-bukti terhadap suatu tindak pidana. 

Tentunya sangatlah penting untuk mengumpulkan alat bukti dari suatu 

tindak pidana guna untuk dapat menetapkan tersangka atau pelaku 

tindak pidana yaitu seseorang yang karena perbuatannya sendiri, 

berdasarkan atas bukti permulaan atau bukti yang cukup patut untuk 

diduga sebagai pelaki dari tindak pidana.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 21 Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa bukti 

permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat 

bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah 

melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan 

penangkapan80. 

Alat bukti sah diatur dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1), jenis-jenis alat 

bukti yaitu sebagai berikut: 

(1) Alat bukti sah ialah: 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa81. 

                                                             
80 Pasal 1 Angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
81Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. 
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Dari pengumpulan alat bukti, penyidik menemukan alat bukti 

petunjuk berupa beberapa barang bukti yaitu sebagai berikut: 

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam type 1606 IMEI 1 : 

866845033789794, IMEI 2 : 8668455033789786 terpasang simcard 

Indosat Matrik dengan nomor 0816999688, dan terpasang Micro SD 

merk Vgen 8 GB. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pendapat 

Bapak Agung Prabowo dari Kasubdit V Unit Cyber adalah:  

“barang bukti berupa digital yaitu Handphone harus spesifik 

karena dalam sebuah Handphone terdapat isi konten berupa 

media sosial yaitu Line, Whatsapp dimana di dalamnya terdapat 

percakapan antara 2 (dua) orang atau lebih, terdapat video, foto 

yang dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat yaitu screen shoot 

dari isi konten tersebut”82.  

Selain itu, dalam proses pembuktian barang bukti berupa Handphone 

harus tetap ada atau dalam bentuk wujud yang nyata.  

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama Syamil Al Thaf Parfum. 

- 5 (lima) buah screen capture tampilan profile akun facebook Syail Al 

Thaf Parfum tanggal 21 Maret 2018. 

c. Pemanggilan saksi-saksi 

Berdasarkan ketentuan Pasal 112 KUHAP dalam hal 

pengumpulan alat bukti, yang menyatakan: 

“penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan 

alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil 

tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan 

surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang 

                                                             
82Hasil wawancara dengan Bapak Agung Prabowo Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Jateng, pada 

tanggal 07 Desember 2018. 
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waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang 

itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”. 

Adapun saksi-saksi yang diminta keterangan dalam hal tindak pidana 

ini adalah sebagai berikut: 

a) MN 

Saksi melakukan penyelidikan terhadap postingan-postingan yang 

dicurigai sebagai kejahatan dunia maya, dan saksi mengetahui 

terdapat postingan yang mencurigakan pada hari senin tanggal 19 

Maret 2018 sekitar pukul 09.00 WIB. Saksi melihat dan 

mendapatkan postingan tersebut dengan nama pemilik akun 

facebook Syamil Al Thaf Parfum. Saksi mengatakan bahwa 

pengaturan akun facebook pelaku bersifat publik atau umum 

sehingga akun facebook pelaku dapat dilihat oleh semua orang. 

b) PB 

Saksi melakukan penyelidikan terhadap postingan yang 

mencurigakan tersebut, dan saksi mengetahui terdapat tulisan atau 

caption terhadap postingan yang diunggah pelaku yang mengandung 

atau menunjukkan kebencian terhadap suatu suku, agama, dan 

antargolongan yang dapat memicu keresahan di masyarakat. Saksi 

mengatakan bahwa pelaku menggunggah 5 (lima) foto ke akun 

facebook pelaku, dan melihat pada postingan pelaku terdapat kata-

kata “PKI”.  

 

 



79 
 

c) PI 

Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan 

terhadap pelaku pada hari selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar pukul 

14.15 wib di tempat pelaku bekerja di Jakarta Barat. Selain itu saksi 

ingat, dalam postingan yang diunggah pelaku tersebut terdapa 

kalimat “lagi-lagi ulama dibacok”. 

d) RA 

Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan 

terhadap pelaku di tempat pelaku bekerja di Jakarta Barat. Saksi 

mengetahui bahwa pelaku mengunggah postingan tersebut 

menggunakan handphone merek VIVO berwarna hitam dengan 

simcard indosat. Saksi mengatakan bahwa pelaku saat dilakukan 

penangkapan tidak melakukan perlawanan. 

e)  MM 

Saksi melihat postingan pelaku di facebook pada hari Senin, tanggal 

19 Maret 2018 dan saksi menganggap bahwa postingan tersebut 

bersifat adu domba sehingga dapat menimbulkan rasa kebencian 

terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan tertentu. Saksi melihat 

terdapat 5 (lima) foto yang diunggah pelaku, salah satu foto tersebut 

bertuliskan di kolom komentar “masih mau bilang hoax, masih mau 

bilang PKI bangkit itu hoax”. Setelah melihat postingan tersebut, 

saksi merasa tidak nyaman dan resah karena postingan tersebut tidak 

sesuai dengan kenyataannya. Selain itu, menurut saksi kejadian yang 
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murni merupakan kejahatan pencurian dengan penganiayaan tersebut 

sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebangkitan PKI di 

Kendal ataupun di Indonesia. 

f) MJ 

Saksi mengaku telah melihat postingan yang diunggah pelaku di 

facebook dengan mengunggah 5 (lima) foto dengan komentar atau 

caption yang bertuliskan “masih mau bilang hoax, masih mau bilang 

PKI bangkit itu hoax”. Setelah melihat postingan tersebut, pelaku 

merasa resah dan takut jika postingan tersebut adalah informasi yang 

benar.  

g) SB 

Saksi adalah pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap dua 

laki-laki di Kendal pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 pukul 

16.00 wib. Saksi melakukan penganiayaan menggunakan satu golok 

berukuran besar, dan saksi mengaku bahwa tidak ada yang 

memerintah saksi untuk melakukan penganiayaan tersebut. Saksi 

mengaku melakukan penganiayaan untuk melakukan pencurian atas 

tas seorang wanita yang pada saat itu bersama dua orang laki-laki 

tersebut. 

Dari postingan tersebut membutuhkan beberapa ahli guna 

memberikan keterangan-keterangan yang dapat membuat bukti-bukti 

yaitu keterangan dari ahli Bahasa, ahli Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE), serta ahli Pidana guna untuk membuat terang suatu 
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perbuatan agar diyakini dapat dikatakan suatu tindak pidana. 

Keterangan ahli merupakan salah satu dari 5 (lima) alat bukti sah yang 

diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP). Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan 

di sidang peradilan83.  

Dalam penjelasan resmi Pasal 186 KUHAP tercantum:  

“Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu 

pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang 

dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan 

mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau 

pekerjaan”84.  

Keterangan yang di dapat dari beberapa ahli tersebut tentunya sangat 

membantu proses penyelidikan dan penyidikan karena mereka adalah 

orang-orang yang mempunyai keahlian khusus di bidang tersendiri.  

Beberapa ahli yang didatangkan pada proses kasus ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Ahli dari dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. 

Keahlian yang dimiliki adalah ilmu tentang Bahasa 

(linguistic). Ahli mengatakan bahwa kalimat dalam caption di foto 

tersebut mengandung arti untuk menyiarkan atau menyatakan dan 

mengajak setiap orang yang membaca dan melihat postingan 

tersebut untuk percaya akan adanya kebangkitan PKI hoax itu 

tidaklah benar.  

                                                             
83 Pasal 186 KUHAP 
84 Leden Marpaung, Op.Cit, hlm. 35 
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Pada postingan tersebut, terdapat konteks berupa teks yang 

menyertainya berupa gambar atau foto sehingga setelah melihat 

gambar dan membaca teks tersebut setiap orang yang membaca 

langsung berfikir bahwa PKI telah bangkit itu bukan hoax melainkan 

benar, dan berfikir bahwa kebangkitan PKI itu membahayakan. Ahli 

berpendapat setelah melihat postingan tersebut, peristiwa 

penganiayaan ini benar dilakukan oleh PKI. Hal ini tentunya dapat 

menimbulkan keresahan dan keonaran di masyarakat sehingga dapat 

memicu untuk menimbulkan perselisihan antar golongan. 

Ahli mengatakan, dibawah gambar yang diunggah tersebut 

terdapat kalimat “lagi-lagi ulama dibacok”, sehingga membuat 

sseakan-akan kejadian pembacokan ulama tersebut telah terjadi 

berulangkali dan kejadian ini dituduhkan kepada PKI.  

b) Ahli dari dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 

Semarang.  

Keahlian yang dimiliki ahli ada pada bidang hukum pidana. 

Setelah melihat postingan pelaku, ahli berpendapat bahwa perbuatan 

pelaku adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo 

Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik atau Pasal 157 ayat (1) KUHP. 

Menurut ahli, tindak pidana ini merupakan delik biasa dan 

bukan merupakan delik aduan. Delik biasa yang berhak untuk 
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melapor adalah setiap orang yang melihat atau mengetahui setiap 

adanya suatu tindak pidana, yang pada kasus ini adalah setiap orang 

yang melihat dan membaca postingan pelaku. Sehingga yang 

bertanggungjawab adalah orang yang mengunggah postingan ke 

facebook tersebut. 

Menurut ahli, locus dan tempus atau waktu dan tempat 

perkara ini menurut teori uploader yaitu dimana pelaku mengunggah 

postingan tersebut, yang pada faktanya pelaku mengunggah 

postingan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pukul 

09.15 wib di rumah pelaku yang berada di Jakarta Barat. Selain itu, 

postingan pelaku mengandung unsur kebencian terhadap suku, 

agama, rasa, dan antargolongan yang pada kasus ini kebencian 

terhadap PKI. Menurut ahli, hal yang menjadikan pelaku dapat di 

pidana adalah karena caption atau tulisan pada foto yang diunggah di 

facebook pelaku. 

c) Ahli dari Laboratorium forensic (Labfor) Polri Cabang Semarang 

sebagai ahli mengenai pemeriksaan barang bukti digital forensic.  

Keahlian yang dimiliki ahli adalah pemeriksaan barang bukti 

berupa alat elektronik penyimpan data. Ahli melakukan pemeriksaan 

dan menganalisan terhadap barang bukti berupa handphone yang 

digunakan pelaku saat mengunggah postingan tersebut. Saksi tidak 

menemukan gambar-gambar di postingan tersebut karena sudah 
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dihapus oleh pelaku, namun foto-foto dalam postingan tersebut bisa 

dimunculkan kembali menggunakan alat-alat khusus. 

d) Ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemenkominfo).  

Ahli berpendapat bahwa postingan yang diunggah pelaku 

termasuk dalam kategori transaksi elektronik. Perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau 

membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik. 

Selain itu postingan tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja 

dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dapat menimbulakan 

rasa kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas, Penulis berpendapat bahwa 

peristiwa yang terjadi bukan termasuk kategori transaksi elektronik, 

karena peristiwa yang terjadi merupakan penyebaran berita bohong 

yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA, artinya peristiwa 

tersebut termasuk kategori hate speech yang dapat menimbulkan 

kebencian berdasarkan individu atau kelompok SARA. Sedangkan 

kategori transaksi elektronik hanya sebatas pada peristiwa penipuan 

yang dilakukan seseorang melalui transaksi elektronik contohnya 

adalah penipuan jual beli online yang mengakibatkan kerugian 

konsumen tertentu yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. 
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d. Gelar perkara 

Menurut keterangan dari Bapak Agung Prabowo: “Untuk 

menentukan hasil penyelidikan ke penyidikan dilakukan gelar perkara 

atau kapita selekta untuk menyempurnakan hasil kegiatan penyelidikan 

atau minta pendapat dari para peserta”85. Gelar perkara adalah proses 

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan dipimpin oleh Perwira 

Pengawas Penyidikan. Pada kasus ini, setelah dikumpulkan alat bukti 

serta keterangan saksi, langkah selanjutnya adalah dilakukan tahap 

gelar perkara yang berguna untuk dapat menemukan tersangka atau 

pelaku tindak pidana pada kasus ini, serta menetapkan pasal-pasal yang 

akan digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana.  

Pada kasus ini, penyidikan melakukan pencarian data atau 

profiling terhadap pelaku tindak pidana atau calon tersangka. Informasi 

yang dicari berupa tempat tinggal, tempat kerja pelaku. Pada kasus ini, 

penyidik mendapatkan informasi tentang data pelaku dari akun 

facebook pelaku. 

e. Penetapan tersangka 

Setelah dilakukan gelar perkara yang membuat semakin jelas 

akan keberadaan dan tempat asal pelaku, dan mendapatkan alat bukti 

yang didapat dari screenshoot postingan yang diunggah pelaku serta 

mendapatkan keterangan dari beberapa saksi dan keterangan dari 

beberapa saksi ahli. Pada kasus ini Pasal yang digunakan untuk 

                                                             
85Hasil wawancara dengan Bapak Agung Prabowo Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Jateng, pada 

tanggal 07 Desember 2018. 



86 
 

menjerat pelaku adalah Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-

undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku 

dijerat Pasal tersebut karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak 

menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa 

kebencian atau permusuhan individu dana atau kelompok masyarakat 

tertentu berdasarkan  atas suku, agama, ras atau antar golongan 

(SARA)” yang merupakan ketentuan dari Pasal 28 ayat (2) Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang dengan unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Setiap orang; 

Setiap orang adalah persamaan kata dari barang siapa atau 

siapa saja. Setiap orang adalah subjek hukum yang sehat jasmani 

maupun rohani yang data atau mampu bertanggungjawab atas segala 

perbuatan pidana yang telah dilakukan. Setiap orang yang dimaksud 

juga merupakan badan hukum, sesuai dengan pengertian orang yang 

terdapat dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: 

“orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga Negara 

asing maupun badan hukum86. Dalam kasus ini setiap orang yang 

dimaksud adalah pelaku bernama Taufik yang setelah dilakukan 

                                                             
86Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 
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proses penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan 

sebagai terdakwa dan terdakwa bernama Taufik telah mengakui 

identitas tersebut. Selain itu menurut Bapak Agung Prabowo dari 

Kasubdit V Unit Cyber mengatakan bahwa tersangka dalam 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik adalah seseorang yang memposting atau 

mempublikasikan suatu berita atau informasi kepada public atau 

umum.  

b. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 

suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). 

Menurut pendapat pakar hukum pidana Roeslan Saleh, 

kesengajaan dan kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan. Tidak ada 

salah satu dari kedua hal tersebut, maka berarti tidaklah ada suatu 

kesalahan karena tanpa adanya suatu kesalahan tidak akan dapat 

dipidana suatu perbuatan. Makna dari kesengajaan disamakan dengan 

kata sengaja yang mengandung arti niat atau merupakan unsur batin 

seseorang. Roeslan Saleh berpendapat bahwa dipandang sebagai 

kesengajaan karena telah melakukan sesuatu, dengan mengnedaki dan 

mengetahui apa yang telah dilakukan. 

Arti dari kesengajaan itu sendiri tidak ada keterangan yang 

tertuang dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP swiss di mana dalam 
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Pasal 18 dengan tegas ditentukan: Barangsiapa melakukan perbuatan 

dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan 

perbuatan itu dengan sengaja87. Definisi seperti ini, dalam Memorie van 

Teolicting Swb. Ada pula: “Pidana pada umumnya hendaknya 

dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, 

dengan dikehendaki dan diketahui”88. 

 Alasan dari penerapan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik adalah karena 

merupakan tindak pidana khusus, yang sasarannya adalah seseorang 

atau badan hukum tertentu misalnya pencemaran nama baik, fitnah, dan 

pengancam yang menyebabkan seseorang yang menjadi tidak nyaman.  

Berita bohong merupakan kriminal atau tindak pidana umum 

yang merugikan konsumen tertentu sehingga dapat menimbulkan 

kepanikan umum, kegaduhan, dan pertikaian di kalangan umum yang 

dapat dikenakan pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Peraturan Hukum Pidana. Dapat dikatakan tindak pidana umum 

karena sasaran pada tindak pidana ini tidak spesifik kepada seseorang, 

namun  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agung Prabowo 

Kasubdit V Cyber mengatakan bahwa:  

                                                             
87 Moeljatno, Op.Cit, hlm.171 
88 Ibid, hlm. 171 
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“berita bohong (hoax) tidak selalu masuk ke ranah Cyber, tapi 

tergantung substansinya. Jika sasaran nya adalah seseorang atau 

badan hukum tertentu maka termasuk ke ranah undang-undang 

ITE misalnya kasus pencemaran nama baik, fitnah, 

pengancaman yang membuat seseorang merasa tidak nyaman. 

Namun, jika berita bohong (hoax) yang membuat kegaduhan 

umum masuk ke ranah Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1946”89. 

 

f. Penangkapan dan Penahanan 

Penagkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa 

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa 

apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau 

penuntutan dana tau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini90. 

Proses penangkapan dilakukan di tempat kerja pelaku yaitu di 

gudang PT. Indosat cabang Daan Mogot turut Jl. Daan Mogot KM.1 

Kel Cengkareng Jakarta Barat pada hari selasa tanggal 20 Maret 2018 

pukul 14.30 wib. Tim siber Polres Kendal melakukan koordinasi 

dengan ditreskrimsus siber bareskrim polri dan ditreskrimsus polda 

jawa tengah untuk berangkat ke Jakarta dan akan melakukan 

penangkapan terhadap pelaku. Penangkapan terhadap terdakwa 

dilakukan oleh empat orang yaitu dua orang dari ditreskrimsus polda 

jateng, dan dua orang dari polres Kendal. 

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di 

tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan 

                                                             
89Hasil wawancara dengan Bapak Agung Prabowo Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Jateng, pada 

tanggal 07 Desember 2018. 
90 Pasal 1 Angka 20 KUHP 
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penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini91. 

Pelaku ditahan oleh penyidik di dalam Rumah Tahanan Negara 

sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018. 

Kemudian perpanjangan Penuntutan Umum sejak tanggal 10 April 

2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018, Penuntut Umum sejak 

tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018, Hakim 

Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 

tanggal 26 Juni 2018, dan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 

Kendal sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 

2018. 

g. Penyitaan 

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 

mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda 

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk 

kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan92. 

Pada kasus ini, penyidik menyita barang bukti milik pelaku 

dalam melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong mengenai 

isu kebangkitan partai terlarang dengan menggunakan foto korban dari 

penganiayaan di Kendal, yaitu berupa satu handphone merk VIVO 

berwarna hitam type 1606, Simcard Indosat Matrik dengan nomor 

0816999688, dan Micro SD merk Vgen 8 GB. 

                                                             
91 Pasal 1 Angka 21 KUHAP 
92 Pasal 1 Angka 16 KUHAP 
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h. Penyerahan perkara 

Sebelum adanya penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut 

Umum, dilakukan pemberkasan perkara mengenai kelengkapan berkas-

berkas yang dilakukan dalam proses penyidikan oleh penyidik. Setelah 

berkas cukup lengkap, langkah selanjutnya adalah penyerahan berkas 

perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (P-16) yang telah ditunjuk untuk 

mengikuti perkembangan tindak pidana penyebaran berita bohong yang 

berpotensi kebencian SARA ini. Apabila hasil penyidikan telah lengkap 

(P-21) maka penyidik wajib melakukan tahap selanjutnya yaitu 

penyerahan tersangka dan barang bukti.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak 

Agung Prabowo Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Jateng, mekanisme 

atau langkah-langkah yang dilakukan pada saat proses penyelidikan dan 

penyidikan terhadap kasus berita bohong yang berpotensi menimbulkan 

kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ini 

adalah sebagai berikut93: 

a. Pengadu membuat laporan pengaduan secara tertulis. 

b. Membuat laporan kepada kepolisian (laporan pengaduan). 

c. Penyidik melakukan klarifikasi kepada pengadu dan saksi-saksi 

(dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang menjadi bukti serta 

screenshoot atas percakapan, foto dan video). 

                                                             
93Hasil wawancara dengan Bapak Agung Prabowo Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Jateng, pada 

tanggal 07 Desember 2018. 
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d. Meminta keterangan ahli yang berasal dari berbagai universitas. 

Pada kasus ini mendatangkan ahli dari Universitas Diponegoro. 

e. Dari keterangan ahli tersebut, penyelidik dan penyidik meneliti 

apakah benar terdapat unsur pidana atau tidak dari kasus yang telah 

dilaporkan tersebut. 

f. Jika ada unsur pidana dari kasus yang telah dilaporkan, maka proses 

akan dilanjutkan pada upaya mencari pelaku dana akun pelaku yang 

memposting berita tersebut, maupun lokasi tempat tinggal pelaku. 

g. Untuk menentukan hasil penyelidikan ke penyidikan dilakukan gelar 

perkara atau kapita selekta untuk menyempurnakan hasil kegiatan 

penyelidikan atau minta pendapat dari para peserta. (hasil 

penyelidikan, pendapat peserta, kendala yang dihadapi agar proses 

hukum berjalan sesuai prosedur sehingga memberikan kepastian 

hukum kepada pelapor). 

h. Selanjutnya akan dilakukan proses penyidikan sebagaimana tertuang 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.  

Menurut keterangan dari Bapak Agung Prabowo Kasubdit V 

Cyber, cara membuktikan bahwa suatu berita dapat dikatakan bohong 

atau tidak adalah dengan cara melakukan klarifikasi terhadap postingan 

yang dicurigai, setelah ditemukannya akun yang memposting suatu 

konten atau berita tersebut maka polisi melakukan pendekatan atau 

profiling untuk dapat menemukan siapa sesungguhnya pemilih akun 
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yang membuat postingan berita tersebut dengan cara melihat identitas 

pemilik akun berupa nama, nomor hp, tempat tinggal.  

Setelah polisi menemukan pelaku yang membuat berita tersebut, 

maka tahap selanjutnya dilakukan pendeatan terhadap isi dari postingan 

tersebut sudah tersebar sejauh mana, karena jika sudah tersebar luas di 

kalangan masyarakat maka akan semakin membuat dampak kegaduhan 

semakin besar. Keterangan dari pengadu atau pelapor juga bisa diminta 

untuk menjadi saksi korban atau juga teman dari saksi korban yang 

pernah melihat, membaca atau mendengar akan adanya postingan 

tersebut dapat dijadikan saksi-saksi dan dapat dimintai keterangan. 

Selanjutnya, berita tersebut lebih lanjut akan diberikan keterangan oleh 

beberapa saksi ahli untuk membuat terang suatu perbuatan pidana94. 

Bila menganalisis dari kasus ini secara lebih mendalam, maka 

terdapat dua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tindak pidana menyebarkan berita bohong (hoax). 

Bila penyidik konsisten dengan tindak pidana ini, maka menurut 

Penulis, Penyidik seharusnya menggunakan Pasal 14 dan Pasal 15 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum 

Pidana. 

2. Tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ 

                                                             
94Hasil wawancara dengan Bapak Agung Prabowo Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Jateng, pada 

tanggal 07 Desember 2018. 
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kelompok masyarakat tententu berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan 

Antargolongan (SARA). 

Terhadap tindak pidana ini penyidik sudah tepat menggunakan 

ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Informasi Transaksi Elektronik tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

Penyidik hanya menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, untuk 

mentersangkakan pelaku karena Pasal 28 ayat (2) UU ITE 

mengandaikan sudah adanya berita bohong (hoax). Akibatnya adalah 

informasi hoax tersebut menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, 

Agama, Ras, Dan Antargolongan.  

D. Hambatan dalam proses Penyidikan. 

Beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian pada saat proses 

penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini adalah:  

1. Terdapat isi konten dalam digital yang hilang sehingga dapat 

menghilangkan jejak pelaku tindak pidana dan akan membuat sulit suatu 

penyelidikan dan penyidikan sehingga akan memerlukan waktu yang cukup 

lama dalam mengungkap suatu perbuatan pidana. Hal ini jika dikaitkan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut teori 

Soerjono Soekanto adalah faktor penegak hukum, faktor sarana atau 

fasilitas, faktor masyarakat. 
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2. Sering ditemukannya akun anonymous atau akun media sosial tanpa nama 

sehingga menyulitkan proses penyelidikan dan penyidikan untuk 

mengetahui siapa sebenarnya pemilik akun di suatu media sosial tersebut. 

Hal ini jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum menurut teori Soerjono Soekanto adalah faktor kebudayaa, faktor 

masyarakat, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas. 

3. Akun yang digunakan adalah fake account atau akun palsu disuatu media 

sosial yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu, dengan cara pelaku 

mencuri data dari akun milik orang lain lalu membuka, menyimpan dan 

menggunakan data tersebut. Setelah itu pelaku membuat akun baru 

menggunakan akun nama orang lain atau nama palsu bahkan foto yang 

digunakan adalah foto yang diambil secara diam-diam dari akun milik orang 

lain yang digunakan oleh orang/oknum tersebut guna merahasiakan identitas 

aslinya untuk memposting dan memviralkan berita yang bersifat bohong 

tersebut. Hal ini tentunya akan menyulitkan proses penyelidikan dan 

penyidikan, bahkan jika akun tersebut seketika langsung dihapus sehingga 

akan membuat jejak pelaku akan hilang. Hal ini jika dikaitkan dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut teori Soerjono 

Soekanto adalah faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor sarana atau 

fasilitas, dan faktor penegak hukum. 

4. Kendala lainnya adalah terdapat saksi yang mendengar, melihat atau 

membaca yang langsung menghapus data atau isi konten dari suatu bukti 

dari perbuatan pidana tersebut sehingga membuat penyidik menjadi 
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kehilangan beberapa keterangan dari saksi. Hal ini jika dikaitkan dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut teori Soerjono 

Soekanto adalah faktor masyarakat. 

5. Terdapat 6 (enam) akun yang menyebarkan berita bohong (hoax), namun 

penyidik baru mendapatkan 1 (satu) akun saja dikarenakan kelima akun 

lainnya langsung dihapus oleh pelaku yang melakukan penyebaran berita 

bohong (hoax) tersebut. Hal ini tentunya akan berpotensi untuk berita 

bohong (hoax) semakin sering terjadi jika pelaku tindak pidana yang 

menyebarkan berita bohong (hoax) lainnya tersebut belum dan tidak sampai 

diketemukan. Hal ini jika dikaitkan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum menurut teori Soerjono Soekanto adalah 

faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor kebudayaan, dan 

faktor masyarakat. 

6. Penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan Tempat Kejadian Perkara 

(TKP) karena pelaku tindak pidana bertempat tinggal di Jakarta, namun 

berita bohong (hoax) yang diunggah pelaku tersebut sasarannya adalah di 

Kendal dan yang pelaku menggunakan handphone untuk melakukan 

perbuatan tersebut melalui media sosial facebook. Pada awalnya kasus ini 

ditangani oleh Polres Kendal, kemudian diambil alih oleh Ditreskrimsus 

Polda Jawa Tengah karena fasilitas di Polres Kendal masih belum bisa 

cukup untuk menangani kasus berita bohong ini. Hal ini jika dikaitkan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut teori 
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Soerjono Soekanto adalah faktor penegak hukum dan faktor sarana atau 

fasilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


