
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Sesuai dengan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh 

penulis, selanjutnya penulis merumuskan kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap 

Tindak PIdana Ujaran Kebencian Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Putusan Nomor: 

589/Pid.Sus/2018/PN. Btm yaitu berikut ini : 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis 

menarik kesimpulan dari pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian, untuk menentukan 

seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakan 

yang telah dilakukan hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban 

pidana yang terbagi atas 4 (empat) yaitu : 

a. Adanya perbuatan pidana yang dilakukan 

b. Mampu untuk bertanggungjawab 

c. Perbuatan dilakukan secara sengaja atau kealpaan 

d. Tidak ada alasan untuk penghapusan tindak pidana/alasan 

pemaaf 
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Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana dan kemudian memenuhi 

keempat unsur ini wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang 

dilakukannya. Seperti pertanggungjawaban Pidana pada kasus putusan 

Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Btm dengan terdakwa bernama Dendi 

Januardi yang harus memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya 

berupa hukuman penjara selama 1 (satu ) tahun dengan denda sebesar Rp. 

1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) yang apabila tidak bisa membayarnya 

dapat diganti dengan kurungan penjara selama 3 (tiga bulan). 

2. Sistem atau teori pembuktian terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia 

adalah menganut sistem pembuktian undang - undang secara negatif yang 

digunakan pada proses pembuktian tindak pidana ujaran kebencian sesuai 

dengan kasus Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Btm dengan terdakwa 

bernama Dendi Januardi. Pembuktian pada kasus Dendi Januardi 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan kuat. Sistem pembuktian 

undang – undang secara negatif merupakan sistem yang menyatakan bahwa 

hakim boleh menjatuhkan hukuman minimal dengan 2 (dua) alat bukti 

beserta dengan keyakinan hakim yang di dapatkan dari alat- alat bukti 

tersebut. Mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang 

menyatakan bahwa pembuktian yang sah yaitu : keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kemudian, 

dikarenakan kasus ini terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik 

yang tergolong baru maka KUHAP belum mengklasifikasikan bahwa alat 
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bukti dokumen elektronik termasuk ke dalam yang mana. Namun pada 

Pasal 5 UU ITE telah mengatur bahwa dokumen elektronik dan hasil 

cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Sehingga jika menanangani kasus 

tentang ITE hakim juga mengacu pada UU ITE dikarenakan pasal ini 

dianggap sebagai perluasan dari alat bukti yang sah pada KUHAP. Dalam 

kasus ujaran kebencian pada Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Btm 

alat bukti elektronik yang digunakan adalah 2 (dua) buah akun facebook 

dan 2 (dua) buah alamat email dengan keyakinan hakim yang memutuskan 

bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. 

B. Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa 

keterbatasan dalam proses penyusunan laporan skripsi, yaitu sebagai berikut : 

1. Dalam melakukan penelitian ini penulis terkendala pada proses 

pengumpulan data dan referensi yang memadai pada data yang diperoleh 

penulis yaitu Undang-Undang, buku-buku, literatur dan beberapa referensi 

penulis lainnya terkait Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang penulis rasa 

masih sangat terbatas. 

2. Penulis memiliki keterbatasan waktu dalam proses penyusunan laporan 

skripsi ini serta sulitnya melakukan wawancara kepada hakim dikarenakan 

jadwal hakim yang padat. 

Dari kedua keterbatasan tersebut, penulis beharap kepada para pembaca dan 

peneliti agar dapat memaklumi kekurangan dan keterbatasan dalam 
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penyusunan laporan skripsi ini serta jikalau melakukan penelitian dengan topik 

yang sama dapat menyempurnakan untuk menjadi lebih baik. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis memberikan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut : 

1. Mengikuti perkembangan jaman yang semakin maju dengan menggunakan 

beberapa media sosial yang telah tersedia memang diperlukan dan hal ini 

juga merupakan hak bagi setiap manusia. Namun, hendaknya dalam 

bertutur kata di media sosial dilakukan pengendalian, pembatasan, dan 

penyaringan terhadap kalimat, gambar atau apapun. Jika hal tersebut tidak 

dilakukan dapat menjadi  tindakan yang merugikan diri sendiri. 

2. Tindakan masyarakat yang beragam dan jenis-jenis kejahatan yang semakin 

bertambah diharapkan pemerintah harus lebih jeli dalam membuat hukum 

agar mengikuti perkembangan jaman dan mengantisipasi kejahatan baru 

apa yang akan muncul dari penggunaan sosial media. 

3. Dikarenakan proses penyebaran informasi pada dunia maya yang sangat 

cepat dan tanpa melalui batas , diharapkan pada pengguna sosial media agar 

tidak langsung mempercayai informasi atau berita yang di dapatkan tanpa 

memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Masyarakat harus lebih cerdas 

dalam menggunakan sosial media serta melakukan pemfilteran atau 

penyaringan pada berita atau informasi yang beredar. Masyarakat sebagai 
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pengguna sosial media harus peka , sadar, dan memilih informasi atau berita 

mana yang dapat diterima atau tidak. 
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