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V. PENUTUP 

A.     Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan 

oleh penulis, maka dapat disimpulkan yaitu : 

1. Tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui internet (Studi Kasus: 

Polda Metro Jaya) merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan. Pelaku  

tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui internet dapat dikenakan 

sanksi pidana sesuai dengan Pasal 369 KUHP tentang Pengancaman, Pasal 310 

KUHP, dan Pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

 

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan 

penghinaan melalui internet dapat dilakukan dengan (1) pendekatan non penal 

(preventif), melalui sosialisasi Undang-Undang, khususnya Undang-Undang yang 

berkaitan tentang cyber bullying yaitu Undang-Undang ITE dan (2) menerima 

laporan dan melakukan penyidikan. Pihak Polda Metro Jaya, setiap kali 

menyelesaikan proses kelengkapan berkas perkara atau P21, selalu mengirimkan 

berkas tersebut kepada pihak pengadilan untuk dilakukan proses peradilan. 

Namun, sayangnya pihak Polda Metro Jaya belum pernah menerima informasi 

mengenai keberlanjutan proses tersebut dari pihak pengadilan. Pada proses 
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tersebut termasuk pada tahap formulasi, dimana tahap formulasi merupakan tahap 

penetapan sanksi oleh pihak yang berwenang. Agar penegakan hukum pidana 

terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dan penghinaan melalui internet 

lebih maksimal penerapan tahap penegakan hukum harus berlanjut hingga tahap 

aplikasi yang merupakan tahap pemberian sanksi oleh pihak yang berwenang serta 

tahap eksekusi yang merupakan tahap dimana pelasanaan sanksi dilakukan oleh 

pihak yang berwenang.  

 

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pengancaman dan penghinaan melalui internet (Studi Kasus: Polda Metro 

Jaya) antara lain: 

Pada Undang-Undang, batasan masih sarat dengan muatan standar yang tidak 

jelas, misalnya pada interpretasi suatu penghinaan. Dalam hal ini kita tidak 

mengetahui siapa yang berhak menilai standarnya. Pada penegak hukum, 

kemampuan atau pemahaman keilmuan/pengetahuan aparat penegak hukum di 

bidang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian pada faktor sarana dan 

fasilitas, kurangnya sarana dan fasilitas penunjang. Pada faktor masyarakat, 

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan pada faktor kultur atau 

budaya, yaitu kultur atau budaya yang terdapat di dalam masyarakat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan 

saran: 

1. Perlunya penerapan teori penegakan hukum yang berlaku, yaitu tahap 

formulasi, aplikasi dan eksekusi oleh aparat penegak hukum guna 
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memaksimalkan kinerja dan menciptakan rasa aman terhadap masyarakat luas 

terutama kepada korban dari pelaku cyber bullying. Kemudian peningkatan 

kualitas dari aparat penegak hukum dengan cara diberikannya pemahaman yang 

mendalam tentang kemajuan teknologi serta dampak yang diberikan sehingga 

aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan 

maksimal, dengan begitu tujuan akhir penegakan hukum dapat tercapai. 

 

2. Peran aktif masyarakat turut andil dalam meminimalisir angka cyber bullying 

dengan menciptakan kultur yang baik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 

pada saat menggunakan fasilitas-fasilitas dari produk hasil kemajuan teknologi 

sebagaimana sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan bijaksana dalam 

memanfaatkannya. 


