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V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil peneltian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencemaran 

nama baik yaitu faktor sosiologis, kejiwaan, dan lingkungan. 

Faktor Sosiologis yaitu: 

a. Kaidah yang ada tidak jelas perumusannya. 

b. Di dalam masyarakat terjadi konflik antar peranan yang dipegang warga 

masyarakat. 

FaktorKejiwaan yaitu: 

a. Tekanan Psikologis (akibat pelecehan seksual). 

b. Dendam. 

Faktor Lingkungan yaitu: 

a. Hubungan tidak harmonis dengan atasan. 

b. Pengakuan orang lain yang diperlakukan sama (para bidan perempuan, 

perawat perempuan, dan para pasien perempuan). 
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2. Upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan represif 

Upaya penanggulangan preventif adalah upaya pencegahan, penangkalan, 

pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Adapun upaya-upaya preventif yang 

dapat dilakukan dalam kejahatan pencemaran nama baik berbasis media 

elektronik adalah: 

a. Pemanfaatan media pers / media massa 

b. Pemanfaatan kemajuan teknologi (techno prevention) 

c. Peran serta masyarakat 

Upaya penanggulangan secara represif diarahkan untuk menangani atau 

memproses kejahatan pencemaran nama baik berbasis media elektronik sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penaggulangan 

secara represif dapat dilakukan dengan cara: 

a. Penanganan yang cepat dan tepat dari aparat penegak hukum 

b. Penyidik, penuntutan, peradilan, dan penghukuman bagi pelaku. 

c. Penegakan hukum yang progresif oleh hakim 

Upaya penanggulangan secara represif juga dapat dilakukan dengan langkah-

langkah operasionalisasi penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana 

yaitu: 

1. Penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan 

legalisasi) yang didalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai: 

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (kebijakan 

kriminalisasi). 
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b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar 

(kebijakan penalisasi / kebijakan pemidanaan). 

2. Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikatif). 

3. Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan pidana (disebut juga kebijkan 

ekekutif). 

Upaya penanggulangan secara represif melalui langkah-langkah operasionalisasi 

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana tersebut di atas 

tidak boleh bersifat liberal, melainkan sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah 

negara. 

B.  Saran 

1. Saran-saran dari penelitian ini adalah agar lebih bijaksana dalam 

menggunakan internet, khususnya dalam hubungan sosial antar sesame, 

mendekatkan diri kepada Sang Khalik,emosional dan spiritual agar tetap kuat 

dalam berhubungan sosial, dan berpikiran jernih dalam bertindak. 

2. Memperhatikan perkataan yang dipublikasikan dan dapat dibaca oleh orang 

lain, memiliki respon etika yang baik dalam bertindak, pikirkan apa yang akan 

orang lain rasakan seandaikan perkataan tersebut ditujukan padanya, pastikan 

bahwa perkataan-perkataan yang dikeluarkan berdasarkan pada kenyataan, 

katakan apa yang dapat dibuktikan sebagai kebenaran, pikirkan secara 

berulang-ulangkonsekuensi yang ada sebelum menyatakan pendapat atau 

opini, kontrol arti kata-kata yang dapat menjebak dalam situasi yang tidak 

menguntungkan atau berpotensi untuk menyerang  nama baik orang atau 

lembaga. 


