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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ini: 

1. Proses pemblokiran situs yang mengandung unsur pornografi oleh 

Trust Positif KOMINFO dilakukan tanpa perlu adanya aduan dari 

masyarakat. Jika ada situs porno yang masih belum terblokir, 

masyarakat dapat langsung melaporkannya kepada Direktorat Jenderal 

Aplikasi dan Informatika Kementerian KOMINFO atau masyarakat 

dapat memasukan aduan melalui situs aduankonten.id, untuk 

selanjutnya pelapor akan mendapatkan nomor aduan supaya dapat 

mengetahui sudah sejauh mana laporannya tersebut ditindaklanjuti 

oleh KOMINFO. Suatu situs internet dikatakan termasuk dalam 

kategori situs porno jika situs internet tersebut mengandung unsur 

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 

dalam masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam 

melakukan tugas melakukan pemblokiran situs porno, yang 

berwenang untuk melakukan pemblokiran adalah Direktorat Jenderal 

Aplikasi dan Informatika Kementerian KOMINFO yang dasar 

kewenangannya adalah berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi 
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Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga PERMEN 

KOMINFO Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penangangan Situs 

Internet Bermuatan Negatif.  Dalam proses pemblokiran KOMINFO 

tidak bertindak sendiri, KOMINFO juga dibantu oleh penyelenggara 

jasa internet yang ada di Indonesia untuk memblokir situs-situs yang 

mengandung unsur pornografi termasuk pornografi anak. Jika 

penyelenggara jasa internet tidak memblokir situs yang bertentangan 

dengan Permen KOMINFO No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan 

Situs Internet Bermuatan Negatif, maka Kemeterian KOMINFO akan 

menimbang kembali izin penyelenggaraan akses internet di Indonesia. 

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kementerian KOMINFO dalam 

pemblokiran situs porno di Indonesia adalah budaya Internet 

masyarakat Indonesia yang masih sangat buruk, dimana pengakses 

internet akan mencari cara lain untuk tetap bisa mengakses situs porno 

yang sudah di blokir oleh Trust Positif KOMINFO. Pengakses internet 

menggunakan VPN (Virtual Private Network) untuk bisa meng-akses 

situs porno yang ingin di akses. Selain dari masyarakat, dari 

pengembang situs porno itu sendiri juga menjadi salah satu hambatan, 

karena setiap satu situs porno diblokir, akan muncul dua situs porno 

serupa di internet begitu juga seterusnya, sehingga semakin kesini 

kinerja KOMINFO untuk memblokir situs internet akan semakin 

berat.  
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B. Saran  

Dibutuhkan suatu upaya agar tidak ada lagi masyarakat Indonesia 

yang mengakses situs porno, antara lain: 

1. Pemerintah lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

luas bahaya dari pornografi, supaya tidak ada lagi masyarakat yang 

meng-akses situs porno. 

2. KOMINFO membuat peraturan mengenai penggunaan Virtual Private 

Network sehingga penggunaan VPN dapat lebih bertanggung jawab 

dan tidak digunakan untuk meng-akses situs yang diblokir oleh Trust 

Positif KOMINFO terutama situs porno. 

 


