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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dijelaskan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pertimbangan Hakim dalam menggunakan Pasal 45A Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Putusan 

Nomor 184/PID.SUS/2017/PN Yyk, terdiri dari pertimbangan yuridis dan 

pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan dari 

jaksa, dan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli. 

Pertimbangan yang bersifat non yuridisnya terdiri dari pertimbangan 

sosiologis yang mengacu pada dampak yang dilakukan oleh Terdakwa 

terhadap kesatuan NKRI dan pertimbangan kemanfaatan dimana 

merupakan langkah preventif/pencegahan untuk masyarakat dan sebagai 

pembelajaran kepada diri Terdakawa dari hasil putusan yang ada. 

2. Hambatan atau kendala Hakim dalam memutus perkara Nomor 

184/PID.SUS/2017/PN.Yyk Tahun 2017 adalah adanya perdebatan alot 

dalam memilih dakwaan yang akan digunakan dalam memutus perkara 

tersebut dikarenakan terdapat 3 (tiga) dakwaan yang diajukan oleh 

penuntut umum dan dalam perkara tersebut juga mencatut orang nomor 

satu di Yogyakarta, mengingat ada “pengaruh” politis terkait posisi/status 

Sri Sultan sebagai orang nomor satu di Yogyakarta. 
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B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut :   

1. Hendaknya para penegak hukum, khususnya Hakim harus 

mengesampingkan hal-hal yang berbau dan bernuansa politik agar dapat 

melihat sebuah permasalahan berlandaskan dengan keadilan, kemanfaatan 

dan kepastian hukum. 

2. Hendaknya Pemerintah lebih mensosialisasikan Undang-undang yang 

berkaitan dengan kejahatan siber, agar setiap lapisan masyarakat dapat 

mengetahui hak dan kewajibannya dalam mempergunakan teknologi 

informasi  dengan sebagaimana mestinya, serta meningkatkan kesadaran 

hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dalam 

menggunakan teknologi tersebut.  

3. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang 

bahaya kejahatan siber harus mengoptimalkan peran serta masyarakat 

dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan 

penggunaan teknologi sampai ketingkat RT/RW salah satu contohnya 

mengenai bagaimana cara mem-filter berita yang ada dalam dunia maya 

apakah beria itu berita benar atau hoax. 
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