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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses penyidikan terhadap kasus menyebarkan berita bohong (hoax) 

yang menimbulkan kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan 

Antargolongan (SARA) dimulai dari adanya kegiatan patroli siber yang 

dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dan penyidik 

membuat laporan/pengaduan model B yaitu laporan yang dibuat oleh 

polisi yang mengalami, dan melihat sendiri peristiwa pidana yang 

terjadi. Tahap selanjutnya adalah melakukan penyelidikan terhadap 

kasus tersebut untuk dapat menggolongkan apakah terdapat suatu unsur 

pidana didalam laporan yang sudah ada, selanjutnya mengumpulkan 

bukti-bukti permulaan atau bukti-bukti cukup. Proses selanjutnya 

adalah membuat surat perintah dimulainya penyidikan/SPDP, 

melakukan pengumpulan alat bukti, pemanggilan saksi-saksi dan saksi 

ahli, melakukan gelar perkara, melakukan penetapan tersangka, 

melakukan penangkapan dan penahanan, melakukan penyitaan serta 

penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.  

2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng 

dalam menangani proses penyidikan tindak pidana menyebarkan berita 
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bohong (hoax) yang menimbulkan kebencian terhadap Suku, Agama, 

Ras, dan Antargolongan (SARA) yaitu terdapat isi konten dalam digital 

yang sering hilang sehingga dapat menghilangkan jejak pelaku tindak 

pidana, sering ditemukannya akun anomius atau akun tanpa nama, 

banyaknya fake account atau akun palsu yang digunakan oleh oknum-

oknum tertentu di media sosial, terdapat saksi yang melihat, membaca 

dan mendengar yang langsung menghapus data atau isi konten dari 

suatu bukti dari perbuatan pidana, selain itu penyidik mengalami 

kesulitan dalam menetapkan Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan juga 

penyidik mengalami kesulitan karena terdapat 6 (enam) akun yang 

memyebarkan berita bohong (hoax) tersebut, namun yang didapat baru 

1 (satu) akun dikarenakan kelima akun lainnya langsung dihapus oleh 

pelaku. 

B. Saran 

Terkait dengan kesimpulan di atas, maka Penulis menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penyidik perlu melakukan koordinasi secara terus-menerus dengan 

instansi-instansi terkait, terutama dengan kominfo mengingat 

kejahatan menyebarkan berita bohong (hoax) terkait Suku, Agama, 

Ras, dan Antargolongan (SARA) semakin marak terjadi di dunia 

maya. 
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2. Penyidik perlu melakukan kegiatan patroli siber secara terus-menerus 

agar penyidik mendapatkan akun-akun di media sosial yang 

mencurigakan terdapat unsur perbuatan pidana di dunia maya.  

3. Penyidik perlu melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta perlu 

berperan aktif melakukan pembinaan kepada masyarakat agar sejak 

awal dapat mencegah timbulnya kejahatan menyebarkan berita 

bohong (hoax) yang menimbulkan kebencian terhadap Suku, Agama, 

Ras, dan Antargolongan (SARA). 

4. Penyidik perlu segera melakukan pencarian terhadap akun pelaku 

tindak pidana yang sudah hilang dan dihapus oleh pelaku tersebut, 

mengingat kasus berita bohong (hoax) ini berpotensi terjadi secara 

terus menerus dan akan membuat keresahan di masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


