
 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis 

membuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor internal yang menjadi penyebab dalam terjadinya kejahatan 

peredaran gambar pornografi yang dilakukan melalui media game online 

di kalangan siswa di Bandar Lampung yaitu, faktor perilaku yang 

menyimpang, rendahnya mental seseorang, kebingungan, sedangkan 

faktor eksternal yaitu, faktor sosial ekonomi, faktor sarana dan fasilitas 

yang memadai, faktor lingkungan yang tidak baik, faktor perilaku yang 

menyimpang, faktor pendidikaan agama yang sangat kurang, faktor 

ketidaktahuan masyarakat, serta faktor kurang optimalnya penjatuhan 

sanksi pidana, namun faktor yang sering menjadi penyebab peredaran 

gambar pornografi yang dilakukan melalui media game online adalah 

faktor sarana dan fasilitas, faktor penyalahgunaan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK), faktor lingkungan yang tidak baik, 

faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga serta masyarakat, faktor dari 

kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam 

melakukan pemblokiran iklan/situs/konten pornografi pada game online. 
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2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan peredaran 

gambar pornorafi yang dilakukan melalui media game online adalah 

dengan cara preventif dan represif. Upaya preventif dapat ditempuh 

dengan cara meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informasi 

untuk melakukan pemblokiran peredaran game online yang 

mencantumkan situs dan konten pornografi, berkoordinasi dengan 

lembaga-lembaga pendidikan untuk melakukan bimbingan dan pengarahan 

kepada siswa terhadap bahaya yang ditimbulkan dari game online yang 

mengandung unsur pornografi serta memberikan penjelasan kepada 

masyarakat bahwa terdapat berbagai macam tindakan kejahatan peredaran 

gambar pornografi yang harus dihilangkan dan sanksi yang diberikan oleh 

undang-undang apabila terdapat masyarakat yang dengan sengaja 

melakukan tindakan penyebaran gambar pornografi dan menjelaskan 

kepada masyarakat bahwa kegiatan melalui media internet telah dilindungi 

oleh undang-undang dan masyarakat dihimbau untuk tidak 

menyalahgunakan media internet terutama game online untuk mendukung 

kejahatan itu terjadi. 

 

Sementara itu upaya represif yang akan dilakukan adalah dengan 

menegakkan hukum sesuai dengan dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Kerjasama 

antara pemerintah, masyarakat, orang-tua serta semua pihak yang terkait 

dapat bekerja sama untuk menunjang dan menerapkan upaya-upaya 
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penanggulangan, baik dengan melakukan upaya secara preventif dan 

represif. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesmipulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah harus lebih konsisten mengoptimalkan kontrol pencegahan dan 

melakukan filtering atau menyaring mana saja game online yang 

berkonten atau bersitus pornografi  

2. Pihak sekolah sebaiknya melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga 

pendidikan lain dan instansi-instansi yang terkait untuk melakukan 

bimbingan dan pengarahan kepada siswa mengenai bahaya dari pornografi 

terutama pornografi yang terdapat pada game online. 

3. Peran orang-tua yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang sang 

anak, khususnya harus melakukan pengawasan mengenai situs dan konten 

apa sajakah yang diakses oleh para anak, apakah situs tersebut berbahaya 

atau tidak terhadap pola pikir maupun kepribadian anak tersebut. 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 harus diterapkan dengan sunguh-

sungguh dan upaya penegakkannya lebih ditingkatkan lagi dan diperketat. 

Dengan demikian Undang-Undang tersebut tidak boleh dikesampingkan 

begitu saja mengingat sangat luar biasa besarnya dampak negatif 

pornografi yang akan terus-menerus mempengaruhi moral bangsa dimasa-

masa yang akan datang. Karena dalam tahap aplikasi serta sarana dan 

prasarana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tahun 2008 ini akan 

mengungkapkan kasus-kasus yang belum maksimal ditanggulangi. 


