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Bab III 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Strategi Kepolisian 

Tidak ada strategi khusus yang di jalankan kepolisian selain pelatihan 

yang di berikan kepada anggota kepolisian khusus dan juga pengawasan 

terhadap dunia usaha online shop, dengan kata lain kejahatan dunia maya 

di tangani seperti kejahatan biasa dimana strateginya antara lain adalah 

memperkuat polsek, membangun citra polisi, melembagakan polmas, 

membangun manajemen kepolisian, membangun sistem pengawasan dan 

pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan 

manajemen Kepolisian sebagai sub sistem, dll. Selain itu, dalam 

pengananan kasus cyber crime, Kepolisian tidak hanya mengandalkan alat 

pencari yang dimiliki Kepolisan, tetapi juga dilakukan secara manual, 

dengan cara turun langsung ke lokasi dimana pelaku di temukan oleh alat 

pencari dan tidak terpaku di tempat yang di tunjukan oleh alat pencari 

tersebut. 
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2. Kendala yang masih dialami 

Walaupun dengan strategi yang di jalankan dan juga peralatan yang sudah 

cukup memadai, kepolisian masih mengalami kendala yang masih cukup 

banyak, misalnya pelaku yang berpindah-pindah tempat, barang bukti 

yang mudah di hapus atau dihilangkan, identitas palsu, kurangnya tenaga 

spesialis dalam bidang komputer, dll. Banyak kasus yang masuk dan 

masih banyak pula kasus yang belum bisa dipecahkan oleh kepolisian. 

Korban biasanya memilih untuk tidak memberitahu kepada polisi kecuali 

jika kerugiannya sendiri telah mencapai jutaan rupiah. 

 

B. Saran 

Perkembangan teknologi yang semakin maju dan juga fasilitas yang 

diberikan semakin mudah di akses sehingga penipuan melalui online shop 

semakin banyak terjadi, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, 

seharusnya masyarakat dapat memilih mana yang baik agar tidak tertipu. 

Khususnya bagi para mahasiswa, karena kebanyakan yang tertipu adalah 

mahasiswa dan jangan hanya mengandalkan polisi, karena pencegahan awal ada 

pada tiap-tiap individu yang menggunakan jasa internet. Semuanya kembali ke 

masing-masing individu untuk memilih transaksi online mana yang dapat di 

percaya, sehingga dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman. 
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