
 i 

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI 

PENYALAHGUNAAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan 

Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada 

Program Studi Ilmu Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oleh : 

SATRIA ZULFIKAR RASYID 

D1A113267 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2018 



 ii 

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI 

PENYALAHGUNAAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

 

 

 

Oleh: 

SATRIA ZULFIKAR RASYID 

D1A113267 

 

 

 

 

Menyetujui, 

Pembimbing Pertama 

 

 

H. Sofwan SH., MH. 

NIP: 195901171986021002 

 

  



 iii 

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MEMBATASI 

PENYALAHGUNAAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

SATRIA 

 

D1A113267 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

Abstrak 

 Penelitian ini adalah penelitian yang meneliti kewenangan 

pemerintah dalam membatasi penyalahgunaan informasi dan transaksi 

elektronik, bertujuan untuk mengetahui kriteria situs negatif, mekanisme 

pemblokiran situs negatif dan implikasi hukum terhadap pemilik situs 

negatif. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Manfaat penelitian 

ini untuk memperdalam ilmu hukum khususnya terkait kewenangan 

pemerintah dalam memblokir situs. Kesimpulannya, secara jelas kriteria 

situs negatif telah disebutkan dalam undang-undang, namun sanksi 

terhadap pemilik situs negatif sebagian besar hanya pemblokiran situs 

tanpa memberi sanksi pidana bagi pemilik situs. 

 

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, Penyalahgunaan Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

 

THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT IN LIMITING THE 

MISUSE OF INFORMATION AND ELECTRONIC 

TRANSACTIONS 

Abstract 

This research is research that examines the Government's authority 

in restricting abuse of information and electronic transactions, aiming to 

find out the criteria the site is negative, negative site blocking mechanism 

and implication of law towards the site owner is negative.This research is 

the normative research. The benefits of this research to deepen legal 

science in particular related government authority in blocking the site. In 

conclusion, the clearly negative site criteria already mentioned in the 

legislation, but the sanctions against the owners of the site largely negative 

site blocking without giving criminal sanctions for the site owner. 

 

Keywords : Government Authority, Misuse of the Information and 

Electronic Transactions. 
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I. PENDAHULUAN 

 Kemajuan teknologi berbasis internet memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk mengakses sumber informasi dan melakukan transaksi di era digital 

ini. Segala konten atau situs yang hadir di internet dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai pengguna jasa internet. Kemudahan yang diberikan melalui 

internet dimanfaatkan masyarakat, baik untuk mengakses internet maupun menjadi 

penyedia jasa internet dengan membuat sebuah situs di internet baik untuk komersial 

maupun non-komersial. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disebut UUD RI 1945) telah memberikan jaminan untuk memperoleh informasi 

maupun menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia terhadap 

masyarakat Indonesia. Jaminan tersebut tertuang dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang 

berbunyi: 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” 

Selain pasal di atas, memiliki situs internet juga merupakan hak setiap warga 

negara. Jaminan tersebut disebutkan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD RI 1945, di 

mana dalam pasal tersebut berbunyi: 

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut 

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” 
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Jaminan yang diberikan konstitusi tersebut mendorong lahirnya media online 

di Indonesia sebagai penjawab tantangan kemajuan informasi dan teknologi. 

Hadirnya media online membantu masyarakat dalam menerima atau mendapatkan 

informasi secara cepat.  

Dalam meminimalisir situs-situs yang dinilai bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan tersebut diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lebih lanjut disebut UU ITE). Peran 

pemerintah dalam memblokir situs negatif termuat dalam Pasal 40 ayat (2) yang 

berbunyi: 

“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan 

sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik 

yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

Mekanisme pemblokiran situs tidak hanya dilakukan Kemkominfo atas 

pengawasannya pada situs-situs internet, tetapi juga melibatkan masyarakat maupun 

pemerintah dalam melaporkan situs yang dinilai negatif untuk dilakukan pemblokiran 

oleh Kemkominfo, seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkominfo 

Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang 

berbunyi: 

“Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas 

muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada 

Direktur Jenderal.” 
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Tindakan memblokir situs tanpa melalui proses persidangan pengadilan 

merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (extra judicial execution) yang sangat 

ditentang dalam negara hukum yang menghendaki due process of law.
1
 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana kriteria situs negatif menurut peraturan 

perundang-undangan? 2. Bagaimana mekanisme pemblokiran situs negatif? 3. 

Bagaimana implikasi yuridis pemblokiran situs negatif terhadap pemilik situs? 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: a. Untuk mengetahui kriteria situs negatif menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Untuk mengetahui mekanisme pemblokiran 

situs negative. c. Untuk mengetahui implikasi hukum dari pemblokiran situs negatif terhadap 

pemilik situs negatif tersebut. Adapun manfaat penelitian ini yaitu: a. Manfaat teoritis yaitu 

untuk memperdalam konsep Hukum Tata Negara, khususnya terkait kewenangan pemerintah 

dalam melakukan pemblokiran situs negatif. b. Manfaat praktis yaitu dapat dijadikan refrensi 

sebagai pengembangan terhadap konsep Hukum Tata Negara dan prinsip negara hukum 

Indonesia yang menjunjung tinggi sumpremasi hukum. c. Manfaat akademik yaitu untuk 

memberiksan sumbangan pemikiran terhadap generasi muda Indonesia, sebagai acuan dalam 

penyusunan skripsi terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram dan 

juga sebagai bahan refrensi bagi masyarakat. Dan Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian yuridis-normatif dengan Metode Pendekatan perundang-undangan, 

Pendekatan historis, Pendekatan konseptual. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dalam 

penelitian ini adalah Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum 

                                                           
1
 Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-VIII/2010 
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tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya autentik, berupa peraturan perundang-

undangan, pendapat hukum, doktrin, teori-teori hukum dan kompilasi sumber primer 

dan sumber sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia dan penjelasan lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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II. PEMBAHASAN 

Kriteria Situs Negatif Menurut Peraturan Perundang-Undangan 

Situs negatif secara tegas tidak didefinisikan melalui peraturan perundang-

undangan, baik UU ITE maupun Permenkominfo. Namun klasifikasi maupun 

kriteria situs negatif dijabarkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

ITE maupun Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs 

Internet Bermuatan Negatif. 

Terdapat beberapa pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang 

mengklasifikasikan situs negatif yang dilarang dan memiliki sanksi pidana maupun 

denda. Pasal-pasal tersebut meliputi:  

Pasal 27   

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan.  

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

perjudian.  
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(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.  

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

pemerasan dan/atau pengancaman. 

Dari empat Ayat dalam Pasal 27 di atas menyebutkan klasifikasi situs 

bermuatan negatif yakni pornografi, perjudian, penghinaan atau pencemaran 

nama baik dan pemerasan maupun pengancaman.  Pasal tersebut tidak semata 

menyasar situs online untuk dilarang memuat konten yang termuat dalam pasal 

tersebut, namun segala bentuk transaksi elektronik yang dilakukan pengguna 

internet. Artinya, bukan hanya muatan atau konten situs online yang dilarang 

bertentangan dengan pasal tersebut, melainkan juga segala hal berhubungan 

dengan transaksi elektronik, termasuk menggunakan media sosial.  

Mekanisme Pemblokiran Situs Negatif 

Dalam meminimalisir situs-situs yang dinilai bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan tersebut diundangkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. 
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Akar dari kewenangan pemerintah dalam memblokir situs negatif termuat dalam 

Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi: 

“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan 

sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik 

yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

Untuk menjalankan undang-undang tersebut, diterbitkan peraturan pelaksana 

yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran 

Sistem dan Transaksi Eletronik. Dalam PP tersebut mengisyaratkan untuk 

dikeluarkannya sebuah Peraturan Menteri yang mengatur lebih lanjut. Atas perintah 

tersebut muncul Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs 

Internet Bermuatan Negatif. Melalui Permenkominfo tersebut, Kemkominfo 

berwenang melakukan pemblokiran situs yang bermuatan negatif.  

Mekanisme pemblokiran situs tidak hanya dilakukan Kemkominfo atas 

pengawasannya pada situs-situs internet, tetapi juga melibatkan masyarakat maupun 

pemerintah dalam melaporkan situs yang dinilai negatif untuk dilakukan pemblokiran 

oleh Kemkominfo,
2
 seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Permenkominfo 

Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang 

berbunyi: 

“Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas 

muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada 

Direktur Jenderal.” 

                                                           
2
 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 

281 
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Delapan tahun kemudian UU ITE direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Kewenangan pemerintah dalam memblokir situs 

negatif diperkuat dengan direvisinya Pasal 40 ayat (2) menjadi Pasal 40 ayat (2a) dan 

ayat (2b). Dalam Pasal 40 ayat (2b) berbunyi: 

“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), 

pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan 

kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses 

terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan yang melanggar hukum.” 

 Dalam Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs 

Internet Bermuatan Negatif telah diatur mekanisme pemblokiran situs negatif. 

Mekanisme pemblokiran situs negatif terlebih dahulu dimintai pemblokiran oleh 

masyarakat dan pemerintah. Artinya, masyarakat memiliki peran besar dalam 

meminta Menkominfo melakukan pemblokiran situs negatif yang dinilai meresahkan 

masyarakat tersebut. Peran masyarakat dan pemerintah dalam meminta pemblokiran 

situs diatur dalam Pasal 5 Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang berbunyi: 

 Pasal 5  

(1) Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas 

muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 

kepada Direktur Jenderal.  

 (2) Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs 

internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal.  
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(3) Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat meminta 

pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangannya 

kepada Direktur Jenderal.  

(4) Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf b kepada 

kementerian atau lembaga pemerintah terkait. 

 

Implikasi yuridis pemblokiran situs negatif terhadap pemilik situs 

 Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE memuat ancaman pidana bagi 

kejahatan di dunia internet sekaligus juga situs negatif yang ada pada internet. 

Pada Pasal 45 UU ITE memuat ketentuan pidana bagi perbuatan yang melanggar 

kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik dan pemerasan atau pengancaman. 

Berikut bunyi Pasal 45 UU ITE: 

 Pasal 45 

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh 

ratus lima puluh juta rupiah). 

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 

pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 

ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan. 

 Pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 45 UU ITE di atas, ancaman 

hukumannya dipidana dengan pidana maksimal enam tahun penjara. Kecuali pada 

Pasal 45 ayat (3), di mana informasi elektronik atau dokumen elektronik yang 

memuat penghinaan atau pencemaran nama baik dipidana paling lama empat 

tahun. Sebelumnya pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, ancaman pidana 

bagi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau 

pencemaran nama baik dipidana paling lama enam tahun, sama dengan ayat 

lainnya dalam pasal tersebut, namun atas tuntutan publik, seperti yang telah 

dibahas sebelumnya, maka direvisi dan diturunkan ancaman pidananya.  

Selain itu, dalam UU ITE yang telah direvisi saat ini, terdapat juga ketentuan 

pidana bagi orang yang menyebarkan informasi bohong (hoax), orang yang 

menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dan juga 

orang yang melakukan pengancaman melalui informasi elektronik atau dokumen 
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elektronik.
3
 Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 45A dan Pasal 45B UU ITE. 

Berikut bunyi pasalnya: 

Pasal 45A 

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 

Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi 

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, 

agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

Pasal 45B 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau 

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” 

 

 Pasal di atas merupakan semangat negara dalam mengawasi peredaran situs 

negatif yang dapat merugikan masyarakat umum. Meskipun pasal tersebut adalah 

kejahatan di dunia internet, namun kensekuensi hukumnya tidak kalah besar dari 

kejahatan konvensional lainnya yang dilakukan di kehidupan nyata. 

 

 

                                                           
3
 Ketut Krisna Wijaya, Fakta menarik seputar Trust+Positif dari pemerintah dan kontroversi 

Internet Positif, diakses dari https://id.techinasia.com/pemerintah-trust-positif-internet-positif-iklan 

fakta, pada tanggal 2 Desember 2017, pukul 04.38 Wita 
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III. PENUTUP 

KESIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 1. Kriteria situs negatif yang dapat diblokir Kemenkominfo meliputi 

situs yang melanggar kesusilaan atau pornografi, situs perjudian, situs yang memuat 

penghinaan atau pencemaran nama baik dan situs pemerasan atau pengancaman. Hal 

tersebut berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang 

sebelumnya telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Juga termuat dalam Permenkominfo Nomor 

19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, meliputi situs 

pornografi dan kegiatan ilegal yang dilarang peraturan perundang-undangan. Kriteris 

situs negatif tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik situs. 2. 

Mekanisme pemblokiran situs negatif oleh Kemenkominfo. Mekanisme pemblokiran 

situs negatif oleh Kemenkominfo terdapat dua cara, seperti yang telah diatur dalam 

Pasal 10 Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet 

Bermuatan Negatif, meliputi: a. Pelaporan Berbasis Situs, yaitu pelaporan situs 

negatif melalui penyedia jasa internet melalui TRUST+Positif pada website 

trustpositif.kominfo.go.id untuk selanjutnya dipantau dan diblokir oleh penyedia jasa 

internet. b. Pelaporan pada Kemenkominfo oleh masyarakat, lembaga lainnya atau 

lembaga penegak hukum untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo 

dengan pemantauan dan memerintahkan penyedia jasa internet untuk memblokir. 3. 
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Implikasi yuridis pemblokiran situs negatif terhadap pemilik situs. Situs negatif yang 

diblokir tidak lagi dapat diakses oleh pemilik situs maupun oleh pengunjung situs 

tersebut, kemudian pemilik situs negatif dapat diproses secara hukum sesuai dengan 

jenis pelanggaran yang dilakukan, namun demikian dalam prakriknya banyak pemilik 

situs negatif yang tidak diproses hukum melainkan hanya diberikan sanksi 

pemblokiran situs. 

SARAN  

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah khususnya 

Kemenkominfo untuk mengubah mekanisme pemblokiran situs dari TRUST+Positif 

ke arah mekanisme yang lebih teliti dan berkeadilan bagi masyarakat. Sehingga tidak 

terjadi salah pemblokiran yang dilakukan di hari selanjutnya. 2. Kemenkominfo juga 

diharapkan mampu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan 

tindakan hukum bagi pemilik situs negatif, sehingga dapat menimbulkan efek jera 

dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih hati-hati dalam menggunakan 

situs. Karena sejauh ini Kemenkominfo hanya melakukan pemblokiran situs negatif 

tanpa ada sanksi bagi pemilik atau pengelola situs negatif. 3. Pemerintah disarankan 

menciptakan payung hukum yang adil bagi pemilik situs yang diblokir pemerintah, 

karena tidak jarang terjadi kesalahan pemblokiran sehingga membuat pemilik situs 

dirugikan. Sehingga proses pemblokiran semestinya terukur melalui mekanisme 

peradilan sebagai fungsi dalam mengontrol kewenangan pemerintah dalam 

memblokir situs. 4. Pemerintah disarankan untuk melakukan perubahan kedua 
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terhadap UU ITE dan dapat menambahkan syarat membeli domain untuk sebuah situs 

agar setiap pemilik situs memiliki data yang lengkap sesuai identitasnya, sehingga 

pemilik situs negatif dengan mudah diidentifikasi, sehingga pemerintah dapat 

mengontrol penggunaan situs ke arah yang positif. 
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