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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini akan di simpulkan analisis yang telah dilakukan atas tempat

terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media internet menurut UU ITE.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil ialah :

1. Bahwa cara menentukan tempat terjadinya tindak pidana locus delicti

terhadap penghinaan melalui media internet dalam UU ITE, penentuan locus

delicti dalam suatu perkara tindak pidana adalah suatu hal yang kompleks.

Seorang pelaku tindak pidana dapat melakukan tindak pidana dan dapat

melakukan niat jahatnya di satu tempat dan tujuan niat jahatnya itu terjadi di

tempat lain. Dalam proses tindak pidana tersebut mungkin saja dilakukan

tindak pidana yang lain. Oleh karena itu peran dan kerja sama pakar dalam hal

hukum pidana materiil dan prosedural pidana beserta ahli TI sangat

dibutuhkan dalam menentukan locus delicti tersebut. Akan tetapi, secara

konkrit dapat digambarkan yang menjadi concern pihak kepolisian adalah

lokasi hard disc berada. Dengan atau melalui hard disc ini diduga bahwa

pelaku telah melakukan tindak pidana. Penyidik dapat menentukan locus

delicti dengan berdasarkan: dimana pelaku mengupload data ke internet/ atau

melakukan serangan terhadap korbannya melalui jaringan internet; dan/atau

server tempat dimana jaringan tersebut berada dan dimana saja sepanjang
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website dapat diakses melalui internet serta termasuk akibat yang ditimbilkan.

UU ITE tidak menentukan secara khusus mengenai penetuan locus delicti

tindak pidana tersebut melainkan tetap menganut prinsip-prinsip dalam hukum

acara pidana sesuai dalam pasal 43 UU ITE. Dalam hal kompetensi relatif,

maka mengacu pada pasal 84, 85, dan 86 KUHAP.

2. Bahwa faktor penghambat dalam menentukan  tempat terjadinya tindak pidana

(locus delicti) penghinaan melalui media internet, dipengaruhi beberapa faktor

yaitu, belum diberlakukannya Peraturan Perundang-undangan yang

menyangkut cyber crime, faktor aparat penegak hukum yang belum

sepenuhnya memahami ilmu pengetahuan tekhnologi dan informasi yang

didukung oleh fasilitas komputer dan internet, faktor jenis dan ciri cyber crime

yang sangat rumit, faktor pembuktian dalam kitab undang-undang hukum

acara pidana (KUHAP) serta faktor asas legalitas sangat mempengaruhi

adanya kepastian hukum. perbuatan penghinaan dan/atau pancemaran nama

baik melalui Sistem Elektronik (internet) dapat dengan mudah dilakukan,

sementara pelakunya sangat sulit untuk diketahui dan ditelusuri. Oleh karena

itu, peran pemerintah masih terus dibutuhkan untuk mencari jalan keluar bagi

maslah ini dalam membuat single identity number indonesia.

Peran masyarakat yang masih belum mengerti dan banyak korban tindak

pidana penghinaan di media internet yang tidak melapor, sehubunngan dengan

tindak pidana penghinaan merupakan delik aduan. Hal ini yang masih sering

disalahgunakan, jika seseorang melakukan penelusuran sendiri terhadap hal
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tersebut maka ia telah melanggar hukum karena bertentangan dengan

perlindungan privasi.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang telah diuraikan dimuka, maka dapat disarankan :

1. Sudah waktunya pemerintah melakukan berbagai upaya guna mencegah

meningkatnya kejahatan cyber crime ini di antaranya melalui peningkatan

kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang menguasai tekhnologi dan

informasi, sehingga selama peraturan yang ada masih dapat mengatur dan

mengisi kekosongan hukum, haruslah dipergunakan secara maksimal oleh

polIsi, jaksa, maupun hakim. Permintaan akan tersedianya pengaturan yang

lebih dan lebih spesifik lagi, seharusnya tidak menjadi alasan bagi aparat

penegak hukum untuk terus melakukan penundaan yang tidak pada tempatnya.

2. Perlu adanya percepatan sosialisai Undang-undang nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada setiap warga masyarakat

maupun pemahaman aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum

untuk memahami isi perundang-undangan yang masih baru keberadaannya

sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah. Serta merevisi ketentuan yang

masih kabur dan menambahkan peraturan tentang locus delicti didalam UU

ITE.

3. Bagi masyarakat hendaknya bersama-sama membantu upaya pemerintah

dengan cara menjaga perilaku saat bergaul di dunia maya. Perlu di garis

bawahi, dunia internet merupakan ruang publik. Di ruang itulah, semua bentuk

persoalan bisa saja muncul manakala kita berinteraksi dengan orang atau

pihak lain.
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4. Dan yang menjadi permasalahan dalam penegakan hukum di indonesia  adalah

adanya kecenderungan dari masyarakat untuk tidak mau melaporkan

terjadinya kasus tindak pidana penghinaan di media inetrnet. Hal demikian

dapat menjadi penghambat dalam penyelesain/penanganan kasus tindak

pidana penghinaan di media internet. Oleh karena itu masyarakat untuk saling

membantu kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum.

5. Hendaknya pemerintah Republik Indonesia menjalin dan memperkuat

kerjasama bilateral, regional, ataupun internasional mengingat kejahatan ini

dapat terjadi di lintas batas negara dengan menjalin mutual legal assistance

dengan negara-negara lain.

6. Terakhir, dalam upaya penanggulangan tindak pidana melalui media internet,

haruslah dilakukan secara menyeluruh, yang meliputi berbagai aspek, yaitu

aspek manusia, aspek prosedur dan sistem serta perangkat dari peraturan

perundang-undangan itu sendiri.


