
82 
 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka Penulis 

dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Unsur efektivitas patroli siber penyidik Ditreskrimsus Kepolisian 

Daerah Jawa Tengah dalam mencegah penyebaran konten pornografi di 

twitter, dapat dilihat dari unsur perencanaan, sumber daya manusia, 

SOP, hasil yang diwujudkan dan evaluasi; dari unsur-unsur tersebut, 

maka patroli siber penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa 

Tengah dalam mencegah penyebaran konten pornografi di twitter sudah 

dinyatakan efektif;   

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi patroli siber penyidik Ditreskrimsus 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam mencegah penyebaran konten 

pornografi di twitter yaitu:  

a) Faktor Pendukung Internal: 

1) Personil yang memadai; 

2) Perlengkapan yang cukup; 

3) Anggaran yang mencukupi; 

4) Memiliki SOP (Standart Operating Procedure). 
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b) Faktor Pendukung Eksternal: 

1) Adanya pemberatan hukuman dalam kasus pornografi anak; 

2) Kebijakan pimpinan Polri yang mendukung penegakan hukum 

tindak pidana siber; 

3) Kominfo sebagai perwakilan negara turut membantu dalam 

proses report ke provider. 

Tidak hanya faktor pendukung secara internal dan eksternal saja, 

Ditreskrimsus juga memiliki faktor penghambat baik secara internal 

maupun eksternal pula yang mempengaruhi patroli siber seperti: 

a) Faktor Penghambat Internal: 

1) Polres-Polres daerah kewilayahan memiliki keterbatasan 

sumber daya manusia dan perlengkapan; 

2) Substansi Undang-Undang ITE hanya mereferensikan Undang-

Undang Pornografi. 

b) Faktor Penghambat Eksternal: 

1) Tingkat anonimitas tinggi di twitter; 

2) Perbedaan kebijakan Amerika sebagai pemilik twitter dan 

Indonesia sebagai pengakses twitter; 

3) Alamat IP Address di twitter tidak sejelas seperti media portal 

atau web; 

4) Proses penindakan report pada twitter lebih cepat. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah Penulis berikan maka 

Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Ditreskrimsus perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dengan dilakukan penyuluhan terhadap anggota polisi serta 

meningkatkan peran aktif dari masyarakat terhadap penyebaran konten 

pornografi di media sosial khususnya twitter dan mencukupi 

perlengkapan yang diperlukan dalam melakukan patroli siber; 

2. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah perlu lebih menggalakkan laporan 

model A seperti yang sudah tertulis di Peraturan Kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di 

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat (2) 

yang berbunyi “Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri 

yang mengetahui tindak pidana.”; 

3. Provider lebih merespon setiap laporan yang diterima, tidak hanya 

laporan dari pihak berwajib yang ditindaklanjuti namun juga dari 

masyarakat umum agar segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat 

dapat berperan aktif untuk mencegah penyebaran konten negatif 

khususnya penyebaran pornografi di media sosial;  

4. Meminta untuk memenuhi identitas dirinya untuk membuat akun di 

twitter agar lebih mudak dilacak atau diketahui identitasnya sehingga 

mempermudah Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk mengungkap 
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siapa pelaku yang melakukan tindak pidana. Saran ini Penulis minta 

kepada Ditreskrimsus untuk diteruskan kepada Kominfo sehingga bisa 

disampaikan pada provider. 

  


