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Abstrak 

Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui 
lebih dalam mengenai bagaimana tindak pidana kesusilaan dapat terjadi melalui 
jejarang social facebook ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia dan 
menganalisa seluruh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian 
Daerah Kepulauan Riau terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui jejaring 
social facebook yang selama ini terjadi di wilayah huku Polda Kepri. 

Metodologi penelitian yang penulis pakai adalah penelitian hukum empiris 
dengan meneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada Kepolisian 
Daerah Kepulauan Riau dan didukung oleh teori hukum serta perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang terdiri 
dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian Hukum ini dianalisis 
secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian yang penulis dapatin dari wawancara dan observasi kepada 
Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ditinjau dari teori Penegakan Hukum menurut 
Satjipto Raharjo bahwa Tindak pidana kesusilaan melalui jejaring sosial facebook 
ditinjau dari perspektif hukum pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yaitu apabila pelaku terbukt melakukan tindak pidana kesusilaan jejaring sosial 
dapat dikenakan sanksi pidana dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang menyangkut dan memeunhi unsur-unsur pada setiap pasal yang 
dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
penegakkan hukum dalam perkara tindak pidana kesusilaan melalui jejaring sosial 
facebook oleh Subdit V Cybercrime Polda Kepulauan Riau telah dilaksanakan 
melalui dua cara yaitu yang pertama adalah sebiah pencegahan dan yang kedua 
adalah penindakan.  
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