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BAB IV 

PENUTUP 

4.1.Kesimpulan 

4.1.1 Perbuatan penyebaran virus komputer melalui internet merupakan salah satu 

perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 

33 yaitu setiap perbuatan atau tindakan apapun yang mengakibatkan 

terganggunya atau menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sistem 

elektronik milik orang lain. Namun dalam Pasal 33 Undang-undang ITE sendiri, 

dalam berkaitan dan mengatur perbuatan penyebaran virus komputer masih 

dimaknai secara implisit, baik dari beberapa pakar hukum pidana maupun aparat 

penegak hukum. Oleh  karena itu diperlukan adanya sebuah produk hukum yang 

lebih jelas dan lebih menjangkau semua tindak pidana di dunia maya 

(cybercrime).  Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-

undang ITE, internet dianggap sebagai informasi dan/atau dokumen elektronik 

yang dapat dijadikan salah satu alat bukti. Dengan demikian perbuatan 

penyebaran virus komputer melalui internet dapat dijerat dengan Pasal 33 jo. 

Pasal 49 Undang-undang ITE. 

4.1.2 Tindakan hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyebaran virus 

komputer melalui internet antara lain dengan tuntutan secara hukum dengan 

memperhatikan yurisdiksi dan hukum yang berlaku,apabila hukum pidana 

Indonesia yang berlaku, maka terhadap pelaku penyebaran virus komputer 

melalui internet dapat dikenakan Pasal 49 jo. Pasal 33 Undang-undang ITE.Di 

dalam Pasal 49 Undang-undang ITE, ancaman pidana yang dapat dikenakan 

terhadap pelaku perbuatan penyebaran virus komputer melalui internet, yakni 
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pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dengan demikian,penerapan 

sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang ITE bersifat kumulatif-

alternatif. Berdasarkan dari berat dan ringannya pidana yang diancamkan, 

Undang-undang ITE menerapkan sistem maksimum, baik untuk pidana penjara 

maupun untuk pidana denda, dan tidak mengatur sistem minimum. Secara 

minimum sistem sanksi yang berlaku terdapat di dalam KUHP sebagai 

lexgeneralis. 

4.2.Saran 

4.2.1 Demi terwujudnya kepastian hukum yang mengatur larangan perbuatan 

penyebaran virus komputer melalui internet, hendaknya dibuat aturan yang 

secara eksplisit melarang perbuatan penyebaran virus melalui internet yang 

mengakibatkan kerugian. Sehingga aparat penegak hukum tidak kesulitan 

dalam menjerat perbuatan para pelaku yang nyata-nyata telah merugikan 

orang lain. Selain itu, demi menjaga adanya kepastian hukum yang mengatur 

jelas dalam hal perbuatan penyebaran virus komputer melalui internet ini, 

pemerintah selayaknya segera mensahkan Rancangan Undang-undang Tindak 

Pidana di Bidang Teknologi Informasi, dikarenakan di Rancangan Undang-

undang Tindak Pidana di bidang Teknologi Informasi mengatur jelas dan 

menjangkau semua tindak pidana di bidang teknologi informasi. 

4.2.2 Undang-undang ITE perlu diperbaiki, karena  belum didukung oleh peraturan 

perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hukum acara 

dalam wilayah hukum yang terjadi dalam dunia maya sehingga tindakan 

hukum terhadap pelaku penyebaran virus komputer melalui internet 
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berdasarkan Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-undang ITE, menjadi tidak 

maksimal. 
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