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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus kasus secara keseluruhan 

terhadap terdakwa, sebagai berikut : 

a. Pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum, alat bukti (keterangan saksi, petunjuk, 

keterangan terdakwa) 

b. Pertimbangan non-yuridis terdiri dari, perbuatan 

terdakwa dilakukan sebagai mata pencahariannya, 

terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki 5 (lima) 

orang anak, dan sebagai bahan pembelajaran bagi 

terdakwa dari hasil putusan tersebut. 

2. Hambatan 

Tidak terdapat hambatan dalam memutus perkara tersebut, 

karena dari pihak terdakwa sendiri selama proses persidangan 

telah kooperatif, dan menerima konsekuensi dari perbuatannya.  

Menurut Penulis, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya: 

1) Faktor undang-undang 
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2) Faktor Penegak Hukum 

3) Faktor Masyarakat 

Kasus penipuan yang dilakukan terdakwa dipengaruhi oleh 

undang-undang ITE karena ketidakjelasan arti kata-kata dalam 

undang-undang tersebut yang mengakibatkan kesimpangsiuran. 

Penegak hukum, karena kurangnya biaya untuk menerapkan 

perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki, dan 

masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang 

akan disampaikan sebagai berikut : 

1. Para penegak hukum hendaknya lebih teliti dalam menangani 

suatu perkara, khususnya Hakim, dengan selalu memperhatikan 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

2. Mengingat masih terdapatnya beberapa kasus penipuan online 

yang masih diputus dengan menggunakan Pasal 378 KUHP, 

sementara sudah ada peraturan khusus dalam Undang-undang 

ITE. Pada dasarnya penipuan secara online sama seperti 

penipuan konvensional, namun yang membedakan hanyalah 

pada sarana perbuatannya yaitu sarana elektronik, seperti BBM 

(Blackberry Messenger), Facebook, dan lain-lain, sehingga 

penggunaan UU ITE tersebut kurang maksimal. 

3. Pemerintah hendaknya mensosialisasikan Undang-undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, agar masyarakat dapat 
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mengetahui hak dan kewajibannya, serta dapat menggunakan 

teknologi informasi dengan baik. 

4. Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam membeli suatu 

barang secara online, supaya tidak tertipu. Penipuan online 

sangatlah mudah dilakukan, karena menggunakan modus yang 

menarik perhatian pembeli. 


