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KONSUMEN ANAK 

Studi Terhadap  

Perlindungan Hukum Terhadap Konten Game di Youtube 

 

Abstrak 

Seiring berkembangnya teknologi memudahkan siapa saja megakses video dari 

situs youtube tanpa terkecuali oleh anak-anak. Konten game sendiri diminati oleh 

anak karena sifatnya yang menghibur, tetapi tidak semua substansi isi video 

konten game disitus youtube sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 “Isi siaran wajib mengandung informasi, 

pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, 

moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta 

mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya indonesia.” Ketentuan tersebut 

menghindarkan anak dari konten-konten berbahaya yang terdapat dalam media 

elektronik, terutama konten yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi 

yang dapat merusak moral. Berdasarkan hal tersebut anak secara khusus adalah 

konsumen dari video konten game sehingga pelindungan hukum terhadap anak 

perlu mendapat perhatian yang lebih, karena minimnya peraturan perundang-

undangan yang mengatur perlindungan hukum tehadap anak dari video konten 

game.  

Kata kunci: perlindungan hukum terhadap anak, konten game youtube, 

perlindungan konsumen. 

 

Abstract 

As the development of technology makes it easy for anyone to access videos from 

the YouTube site without exception by children. The game content itself is of 

interest to children because of its entertaining nature, but not all video game 

content content on the YouTube site complies with the provisions in Article 36 

Paragraph (1) of Law Number 32 of 2002 “Broadcast content must contain 

information, education, entertainment and benefits for the formation of intellect, 

character, morals, progress, strength of the nation, maintaining unity and unity, as 

well as practicing the values of Indonesian religion and culture. " The provision 

prevents children from dangerous content contained in electronic media, 

especially content that contains elements of violence and pornography that can 

damage morale. Based on this, children in particular are consumers of video game 

content so that the legal protection of children needs to receive more attention, 

due to the lack of legislation governing legal protection of children from video 

game content. 

 

Keywords: legal protection for children, YouTube game content, consumer 

protection. 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam perkembangan teknologi saat ini internet sudah menjadi kebutuhan bagi 

kita semua karena manfaatnya memudahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik 

dalam bisnis, pendidikan, komunikasi, hiburan, dan hal lain yang dianggap 
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mempermudah dalam beraktivitas. Kini untuk mengakses internet dapat dilakukan 

dimana saja dan kapan saja dengan smartphone oleh siapapun tanpa terkecuali 

oleh anak sebagai pengguna. Banyak situs yang dapat dikunjungi melalui internet 

seperti google, youtube, facebook, twitter, blog, dan sebagainya yang bertujuan 

untuk mendapat informasi yang diinginkan oleh pengguna. Youtube sendiri 

adalah situs video yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet di 

Indonesia. Tercatat 88% orang indonesia yang menggunakan media sosial 

youtube, ini artinya dari 150 juta pengguna media soisal di Indonesia sekitar 132 

juta orang menggunakan youtube (Brilio.net, 2019,). Dimana dalam youtube 

terdapat berbagai konten video seperti konten film, musik, vlog, animasi, game, 

dan lain-lain. Pengguna youtube sendiri dapat membuat chanel pribadi dan 

membagikan hasil karyanya untuk khalayak luas.  

Dalam youtube konten dibuat oleh seseorang atau user dimana selanjutnya 

mereka mengunggah video yang telah dibuat. Adapun dari konten tersebut 

seseorang dapat memperoleh penghasilan dari setiap penikmat yang mengunjungi 

konten yang telah dibuat. Pembuat konten atau seseorang yang menjadikan 

youtube sebagai alat mencari keuntungan itu dinamakan sebagai youtuber. Konten 

tersebut tidak hanya dikonsumsi oleh anak-anak tetapi juga orang dewasa. Yang 

dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal1 Angka 1 Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014). Menurut Lilik Mulyadi anak diartikan sebagai orang yang 

belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur/ 

keadaan di bawah umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap juga disebut 

sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (Mulyadi, 2005).  

Konsumen anak dapat mengakses dan memilih sendiri video apa yang 

ingin ditonton. Salah satu konten yang digemari oleh anak-anak saat ini adalah 

konten game karena game sendiri bersifat menghibur untuk anak-anak. Namun 

konten game di youtube sendiri memiliki dampak positif, konten tersebut dapat 

meningkatkan kreatifitas anak, tetapi disisi lain juga memiliki dampak negatif 

dimana konten tersebut mempertontonkan hal-hal yang tidak sepantasnya untuk 

anak dimana menampilkan adegan kekerasan yang berlebihan dan adanya 

gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi. Sedangkan sudah terdapat 
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aturan dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 15 

yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh 

pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”. Sehingga 

anak tersebut menirukan apa yang mereka tonton di video seperti pakaian, 

tindakan ataupun tutur kata, karena anak sendiri cenderung menirukan orang yang 

mereka suka sehingga apa yang mereka tonton memiliki pengaruh besar terhadap 

perkembangan dan perilaku anak dimasyarakat.  

Anak-anak yang mengakses youtube dan melihat serta menikmati konten 

game untuk dewasa, anak tersebut merupakan konsumen sehingga harus 

mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen seperti yang terdapat dalam 

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1 

yang berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. 

Pengertian konsumen sendiri menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999  Pasal 1 

Angka 2 yang berbunyi, ”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 

untukdiperdagangkan.” 

Anak sebagai konsumen dalam hal ini juga berhak untuk mendapat 

tayangan yang bersifat edukatif dan menjamin tumbuh kembang anak seperti yang 

diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang berbunyi, “ Hak anak 

adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan 

pemerintah daerah.” 

Sehubungan dengan terdapat bermacam-macam konten youtube dan tidak 

terlepas terdapat konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, tutur kata 

yang tidak baik hal ini dapat berdampak tidak baik bagi konsumen atau penikmat 

youtube khususnya bagi seorang anak. Hal sedemikian dapat membuat tumbuh 

kembang anak menjadi terganggu. Sedangkan bagi setiap anak sudah menjadi 

haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena hal tersebut 

sudah menjadi haknya. Anak sebagai konsumen konten game di youtube berhak 

mendapatkan tayangan edukatif yang sesuai dengan batasan umurnya dan 
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membantu perkembangan anak di masyarakat sebagaimana telah diatur oleh 

hukum yang berlaku. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai konsumen konten game di youtube. 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 

bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen anak yang mengkonsumsi 

video-video konten game di youtube. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (1) 

Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu 

hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya. (2) 

Manfaat Praktis Hasil penelitian ini dapat menambah dan meningkatkan wawasan 

bagi penulis dan khalayak umum mengenai perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai konsumen dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

2. METODE 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum 

normatif, atau bisa disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian 

hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas 

(Amiruddin dan Asikin, 2004). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

analisi data normatif kualitatif, yaitu dengan suatu pembahasan dengan cara 

menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, 

berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori hukum 

yangtelah ada, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari objek 

yang diteliti sebagai kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhirnya kan 

diperoleh hukum in-concreto nya. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam uraian ini penulis akan menguraikan perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai konsumen video konten game di youtube, berikut hasil penelitian video 

konten game pada situs youtube yang sudah penulis lakukan terhadap 10 video 

konten game terhadap beberapa kategori. 

Pertama, yaitu yang terdapat dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2002 “Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, dan 

hiburan”. Dalam kategori ini dari 10 video konten game hanya terdapat 4 video 

sesuai dengan ketentuan ini. Substansi video konten game tersebut telah sesuai 

dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 “Isi 

siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk 

pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga 

persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya 

indonesia.” Dan Pasal 1 angka (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yang berbunyi “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.” Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan “setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalamrangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Video konten game tersebut 

meliputi “Gameplay Level Super Star Plus Tips Cara Menyerang Dan Bertahan di 

eFootball Pes 2020 Mobile”, “Minecraft Survival Indonesia – Rumah Pertamaku”, 

“COOKING MAMA Let’s Cook ! – IOS/Android”, dan “KALIAN BUTUH  IQ 

2000 BUAT KALAHIN GAME INI ! - Brain Out #1”. Sedangkan  6  video 

lainnya tidak sesuai dengan ketentuan ini, karena video tersebut tidak memberikan 

tayangan yang edukatif  serta tidak pantas dikonsumsi oleh anak-anak. 

Kedua, yaitu terdapat dalam Pasal 36 ayat  (5) huruf b Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa isi siaran dilarang menonjolkan 

unsur kekerasan. Dari 10 video konten game hanya terdapat 6 video yang dimana 

substansi video tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (5) huruf b 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 “ Isi siaran dilarang menonjolkan unsur 
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kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang.” 

Pasal 1 angka (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak yang berbunyi “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 

Sedangkan ke 4 video lainnya tidak sesuai dengan ketentuan ini karena 

menampikan adegan yang mengandung unsur kekerasan verbal maupun non-

verbal, dimana hal tersebut tidak baik dikonsumsi oleh anak karena dapat 

meningkatkan perilaku agresif anak sehingga dapat merugikan orang lain. 

Sehingga video tersebut tidak sesuai dengan ketentuan  ketentuan Pasal 36 ayat 

(5) huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 “ Isi siaran dilarang 

menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan 

obat terlarang.” Pasal 1 angka (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak yang berbunyi “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.” Video konten game yang tidak sesuai ketentuan tersebut meliputi 

“YOUTUBER MOBILE LEGEND KOK TOLOL ! (Feat DylandPros, Michael 

souw, Anna, Kelvingaming)”, “CEWEK PRO PLAYER PUBG SAPU BERSIH 

BOOTCAMP! – PUBG Mobile Indonesia”, “Si tukang Selingkuh – Grand Theft 

Auto V – Part 12”, dan  “Dibully Sama Kakak Kelas #1 - (Bully Scholarship 

Edition Momen Lucu) Bully Indonesia.” 

Ketiga, yaitu terdapat dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 

tahun 2018 tentang Pornografi bahwa isi siaran mengandung unsur pornografi dan 

setiap orang harus melindungi anak dari pengaruh pornografi. Dari 10 video 

konten game hanya 6 video yang substansi video tersebut telah memenuhi dan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2002 tentang  Penyiaran yang menyatakan “Isi siaran dilarang menonjolkan 

unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat 
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terlarang.” Pasal 15 Undang-Undang nomor 44 tahun 2018 tentang Pornografi 

“Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan 

mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.” Sedangkan ke 4 video 

lainnya tidak memenuhi ketentuan ini karena menampilkan adegan yang tidak 

sepantasnya untuk anak serta terdapat kata-kata yang mengesankan aktivitas seks, 

dikhawatirkan menimbulkan rangsangan sehingga anak berperilaku yang 

membahayakan serta merugikan diri sendiri maupun orang lain, sehingga  video 

tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang nomor 44 tahun 

2018 tentang Pornografi “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari 

pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.” 

Video tersebut diantaranya judul “YOUTUBER MOBILE LEGEND KOK 

TOLOL ! (Feat DylandPros, Michael souw, Anna, Kelvingaming)”, “CEWEK 

PRO PLAYER PUBG SAPU BERSIH BOOTCAMP! – PUBG Mobile 

Indonesia’’, “Si tukang Selingkuh – Grand Theft Auto V – Part 12”, dan “Dibully 

Sama Kakak Kelas #1 - (Bully Scholarship Edition Momen Lucu) Bully 

Indonesia.” 

Keempat, yaitu terdapat dalam pasal lagi Pasal 24 ayat (1) dan (2) 

peraturan KPI tentang Standar Progam Siaran  bahwa progam siaran dilarang 

menampilkan ungkapan kasar dan makian. Dari 10 video konten game terdapat 6 

video yang substansi videonya tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan  

ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 

tentang Standar Progam Siaran yang pada intinya menerangkan bahwa “Progam 

siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal 

maupun non-verbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau 

merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, 

dan/atau menghina agama dan Tuhan. Kata-kata kasar dan makian sebagaimana 

yang dimaksud mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan 

bahasa asing.” Sedangkan ke 4 video lainnya tidak memenuhi ketentuan ini 

karena menayangkan kata kasar dan  makian yang dimana ungkapan tersebut 

menghina serta merendahkan martabat orang lain, hal tersebut tidak  baik 

dikonsumsi oleh anak karena dapat ditiru oleh anak sehingga video tersebut tidak 

memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) peraturan KPI Nomor 
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02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Progam Siaran yang pada intinya menerangkan 

bahwa “Progam siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik 

secara verbal maupun non-verbal, yang mempunyai kecenderungan menghina 

atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, 

dan/atau menghina agama dan Tuhan. Kata-kata kasar dan makian sebagaimana 

yang dimaksud mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan 

bahasa asing.” Dan Pasal 36 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 

tentang Penyiaran yang menyatakan  bahwa “Isi siaran dilarang memperolokkan, 

merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat 

manusia Indonesia, atau merusak hubungan Internasional.” Video tersebut 

meliputi judul “YOUTUBER MOBILE LEGEND KOK TOLOL ! (Feat 

DylandPros, Michael souw, Anna, Kelvingaming)”, “CEWEK PRO PLAYER 

PUBG SAPU BERSIH BOOTCAMP! – PUBG Mobile Indonesia”, “Balapan 

Sepeda Gunung PALING SERU – Downhill Indonesia”, dan “Laju Prima 

Menghindari Macet, Masuk Jalur Sempit – ETS2 MOD INDONESIA.’’ 

Kelima, yaitu terdapat dalam Pasal 36 ayat (5) poin a Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa isi siaran dilarang mengandung 

unsur fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong.” Dari kesepuluh video 

konten game yang diteliti memang semua tidak mengandung unsur fitnah 

menghasut, menyesatkan dan/atau bohong sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 

36 ayat (5) poin a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang 

menyatakan bahwa “Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan 

dan/atau bohong.” 

Keenam, yaitu terdapat dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta dalam Pasal 36 ayat (4) peraturan KPI 

tentang Standar Progam Siaran bahwa siaran dilarang memuat unsur perilaku 

tidak pantas atau menyimpang. Dari 10 video konten game terdapat 7 video sesuai 

dengan kategori ini karena substansi video tersebut sesuai dengan  ketentuan Pasal  

36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang 

menyatakan “Bahwa isi siaran wajib memeberikan perlindungan dan 

pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan 

menyiarkan acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran wajib 
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mencamtumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi 

siaran.” Sedangkan 3 video lainnya tidak sesuai dengan kategori ini karena 

menayangkan perilaku tidak pantas atau meyimpang yang membahyakan dimana 

hal tersebut tidak sesuai dengan klasifikasi tayangan untuk anak-anak, sehingga 

video tersebut tidak memenuhi ketentuan ketentuan Pasal  36 ayat 3 Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan “Bahwa isi 

siaran wajib memeberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak 

khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan acara pada waktu yang 

tepat dan lembaga penyiaran wajib mencamtumkan dan/atau menyebutkan 

klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.” Dan Pasal 1 angka (2) Undang-

undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “ 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Video tersebut meliputi 

“CEWEK PRO PLAYER PUBG SAPU BERSIH BOOTCAMP! – PUBG Mobile 

Indonesia”, “Si tukang Selingkuh – Grand Theft Auto V – Part 12”, dan “Dibully 

Sama Kakak Kelas #1 - (Bully Scholarship Edition Momen Lucu) Bully 

Indonesia.” 

 Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis video konten game yang 

telah memenuhi ketentuan sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak 

berupa Pasal 4 huruf f, Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Konsumen, Pasal 4 ayat 1, Pasal 36 ayat 1, Pasal 36 ayat 3, Pasal 36 ayat 

5 huruf a dan b, Pasal 36 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang 

Penyiaran, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2018 tentang Pornografi, 

Pasal 4, Pasal 9 ayat 1, Pasal 10, Pasal 56 huruf c Undang-Undang Nomor 35 

tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  

 Video konten game yang tidak memenuhi ketentuan siaran bagi anak tidak 

memberikan perlindungan hukum pada anak sebagai konsumen video konten 

game yang berupa  Pasal 4 huruf f, Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 

tahun 1999 tentang Konsumen, Pasal 4 ayat 1, Pasal 36 ayat 1, Pasal 36 ayat 3, 

Pasal 36 ayat 5 huruf a dan b, Pasal 36 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 tahun 
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2002 tentang Penyiaran, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2018 tentang 

Pornografi, Pasal 4, Pasal 9 ayat 1, Pasal 10, Pasal 56 huruf c Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Dari pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa video konten game disitus youtube masih banyak yang 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan 

Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Konsumen anak 

perlu diberikan  perlindungan hukum melaui Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan konsumen. Disamping memberikan perlindungan 

hukum, bagi para pembuat video konten game disitus youtube juga harus 

memperhatikan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, sehingga video 

konten game tersebut sesuai dengan kebutuhan anak.  

4.2 Saran 

Bagi pemerintah agar perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dari 

tayangan video konten game melalui situs youtube perlulah kiranya memberikan 

perhatian lebih agar hak anak mendapat tayangan yang bersifat edukatif dapat 

terpenuhi mengingat minimnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap 

anak, serta perlu penerapan aturan yang lebih tegas agar anak dapat terhindar dari 

konten-konten berbahaya. 

Bagi pembuat video konten di youtube atau youtuber khususnya di tanah 

air agar menghasilkan video-video yang berkualitas, sehingga konsumen anak 

tidak menjadi korban dari pelaku industri youtube yang menyuguhkan tayangan 

tanpa memperhatikan kebutuhan dan hak anak, dimana konten-konten berbahaya 

tersebut akan memberikan dampak buruk terhadap anak, terutama terhadap 

psikologis mereka. 

Bagi orang tua penting untuk senantiasa aktif mendampingi serta 

memberikan bimbingan kepada anak dari pengaruh informasi yang berlebihan, 

serta memberikan pemahaman agar anak mampu mengenali hal-hal yang baik 

serta bermanfaat yang dapat didapatkan dari internet terutama dari situs youtube. 
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