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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Pml yang telah diuraikan penulis memiliki kesimpulan 

yang antara lain: 

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak 

pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilalan 

di Pengadilan Negeri Pemalang Kelas 1B antara lain: 

a. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 

keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling 

berkaitan yang dimana dakwaan berbentuk alternatif subsidair dan 

pada dakawaan pertama seluruh deliknya telah terpenuhi;. 

b. Pertimbangan Non Yuridis 

Pertimbangan ini berdasarkan kondisi Terdakwa dan korban mulai 

dari aspek pendidikan Terdakwa, sosial ekonomi, dan psikologi 

Terdakwa yang terungkap dalam persidangan, dimana pertimbangan 

ini merupakan pertimbangan yang dapat memberatkan maupun 

meringankan Terdakwa. Majelis Hakim Ibu Ribka Beranggapan 

bahwa pertimbanganya yang paling kuat ialah nilai kerugian yang 

diterima korban disamping nilai materiil, korban juga menanggung 

rasa malu yang amat sangat.  
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2. Hambatan yang di hadapi Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap 

pelaku pidana dalam putusan nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Pml antaralain 

:  

a. Hambatan yang datang dari internal pengadilan berupa faktor 

penegak hukumnya, yaitu kurangnya pengetahuan dan pengalaman 

Majelis Hakim dalam bidang cybercrime;  

b. Hambatan eksternal pengadilan yaitu tidak hadirnya saksi ahli di 

dalam persidangan, sedangkan Majelis Hakim beranggapan untuk 

memperoleh putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini 

membutuhkan ahli untuk menjabarkan teori-teori terkait untuk 

memberikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan nomor 

169/Pid.Sus/2018/PN.Pml yang telah diuraikan penulis memiliki saran yang 

antara lain: 

1. Untuk menimbulkan rasa keadilan bagi korban sebaiknya hakim lebih 

menggali fakta-fakta yang ada di persidangan sehingga tidak hanya 

mengikuti dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 

2. Untuk memastikan tercapainya Putusan yang seadil-adilnya sebaiknya 

persidangan dipimpin oleh Hakim yang memiliki pengalaman dibidang 

cybercrime.  
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3. Diadakan pelatihan khusus dan pemberian materi-materi mengenai tindak 

pidana siber (cybercrime) untuk para Hakim agar tercipta efisiensi dalam 

persidangan dan Putusasn yang seadil-adilnya. 

 


