
 

 

 

V.  PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perumusan locus dan tempus delicti surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum 

dalam perkara tindak pidana  penyalahgunaan kartu kredit online yaitu dengan 

menggunakan tolak ukur tempat dan waktu saat kejahatan penyalahgunaan 

kartu kredit itu dilakukan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. 

Penentuan tempat tindak pidana dilakukan dengan melihat saat pelaku 

melakukan akses atau membuka jaringan internet pada atau di komputer untuk 

pertama kalinya, sehingga akan diketahui berapa nomor IP Address yang 

digunakan pelaku, baik pada saat pelaku melakukan serangan atau gangguan 

internet maupun saat pelaku menawarkan barang atau sesuatu melalui internet. 

Sedangkan dalam menentukan tempus delicti atau waktu kejadian perkara 

tindak pidana  penyalahgunaan kartu kredit, maka penyidik mengacu pada log 

file, yaitu sebuah file yang berisi daftar tindakan dan kejadian (aktivitas) yang 

telah terjadi di dalam suatu sistem komputer, dari log file tersebut dapat 

terlihat waktu ketika pelaku melakukan tindak pidana. 
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2. Hambatan-hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam perumusan 

locus dan tempus delicti surat dakwaan dalam perkara penyalahgunaan kartu 

kredit online adalah pertama, masih kuranganya jumlah aparat yang paham 

mengenai teknologi informasi dan tidak adanya peraturan tentang tindak 

pidana  penyalahgunaan kartu kredit online, adanya perbedaan karakteristik 

antara cyber crime dengan kejahatan konvensional. Kedua, belum adanya 

komputer forensik yang akurat yang digunakan untuk melacak keberadaan 

tempat dan waktu dari cyber crime dengan tepat. Hal tersebut merupakan 

kendala tersendiri dalam merumuskan locus dan tempus delicti kejahatan. 

B.  Saran 

 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dikemukakan penulis dalam penulisan 

ini, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah : 

1. Sebaiknya pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana untuk 

memberikan pengetahuan para aparat penegak hukum, caranya bisa diadakan 

semacam penataran untuk memperluas pengetahuan mereka agar dapat 

menemukan langkah-langkah tepat untuk menanggulangi kejahatan mayantara 

agar para pelaku mendapat hukuman yang setimpal. 

2. Perlu dibentuk peraturan hukum pidana yang rumusan ketentuannya dapat 

menjangkau unsur-unsur perbuatan dalam kejahatan modern. Hal ini dapat 

dilakukan dengan dua alternatif, yaitu dengan membentuk undang-undang 

baru tentang Kejahatan Komputer atau dengan merevisi/menambah ketentuan 

yang sudah ada baik dalam KUHP maupun KUHAP.  


