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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Dalam melaksanakan penelitian tentang penerapan asas praduga tidak bersalah 

dalam proses penyidikan tindak pidana teknologi informasi (cybercrime) di 

kepolisian daerah kepulauan riau, Peneliti dalam hal ini akan mengambil 

kesimpulan dari rumusan permasalahan yang telah diteliti oleh Peneliti, yakni : 

1. penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan tindak 

pidana teknologi informasi (Cybercrime), Bahwa dalam penyidikan 

cybercrime tersebut, ada menerapkan asas praduga tak bersalah. Dimana 

pada saat-saat ini banyak sekali pelaku kejahatan cybercrime yang 

melakukan kejahatan seperti pencemaran nama baik, pengancaman, 

perjudian menggunakan media elektronik, dan sebagainya telah ditahan 

oleh pihak kepolisian. Dimana penegak hukum akan melakukan penegakan 

hukum secara professional. Dalam tahap pemeriksaan tersangka ini, dengan 

tetap memberikan hak-hak tersangka sebagai ketentuan seperti memberikan 

Pendampingan Penasehat Hukum, Penterjemah dan lainnya sesuai dengan 

Prinsip-Prinsip Peningkatan Profesionalisme yang lebih berkeadilan. 

2. Perlindungan hak asasi manusia terhadapap tersangka dalam proses 

penyidikan tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime), dimana hal 

tersebut, dimana penyidik akan memberikan pembantuan hukum bagi yang 
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tidak mempunyai bantuan hukum karena setiap orang berhak atas 

perlindungan hukum dan hak asasi diutamakan, yang dimaksud dalam 

pembantuan hukum yang diberikan adalah penasehat hukum, dan juga 

memberikan pembantuan seperti penterjemah, yang dimaksud penterjemah 

untuk menjelaskan bahasa yang tidak diketahui oleh tersangka. Dalam 

penjelasan diatas bahwa tentu sudah jelas dimana dalam penyidikan tindak 

pindana teknologi informasi bahwa ada diterapkannya asas praduga tak 

bersalah dan adanya perlindungan hak bagi tersangka, yaitu dimana 

terhadap tersangka yang diperiksa dalam penyidikan tersebut, dimana hak 

asasinya terlindungi, atau dilindungi karena seperti penjelasan diatas yaitu 

penyidik tetap memberikan hak-hak tersangka dan memberikan bantuan 

hukum bagi tersangka yang tidak mempunyai bantuan hukum, seperti 

pendampingan penasehat hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

KUHAP Pasal 54, dan penterjemah bagi tersangka bila ada bahasa yang 

tidak dapat dimengertinya, sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP 

Pasal 51, tersangka berhak untuk diberitahu kepada keluarganya atas 

penahanan terhadap dirinya dalam semua tingkat pemeriksaan yang 

terdapat dalam KUHAP Pasal 59, dan hak-hak dari tersangka tetap 

dilindungi dan tanpa di diskriminasi sesuai dalam Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat 3. 
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B. Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini, keterbatasan informasi yang Peneliti 

dapatkan adalah wawancara terhadap tersangka, karena dalam pembahasan ada 

menjelaskan bahwa perlindungan hak asasi terhadap tersangka dan seharusnya 

lebih menggali hal tersebut lebih dalam untuk pemahamannya, lagipun apabila 

melakukan wawancara kepada tersangka tentu agak susah karena mereka 

sebagian ada yang tidak mengerti pembahasan ini. 

C. Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian, dalam penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukkan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kalangan 

akademisi dalam menambah wawasan dan juga untuk agar kita mengetahui 

bahwa zaman sudah maju dan teknologi sudah berkembang dengan pesat atau 

canggih, dan agar untuk hati-hati dalam melakukan suatu tindakan dalam media 

sosial sehingga tidak menimbulkan kata-kata yang dapat dijerat oleh undang-

undang atau melanggar peraturan yang diatur dalam undang-undang, karena 

kepolisian bisa mempatroli melalui media sosial. 


