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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Video Last Hope Kitchen episode Puding Babi Kurma yang ditayangkan di 

channel YouTube Tretan Universe menimbulkan kontroversi karena 

merepresentasikan isu SARA di dalamnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Unsur SARA yang menjadi kontroversi adalah suku, agama, dan 

antargolongan. 

2. Muslim menunjukkan gerakan menirukan suku dan ras China dengan 

menyipitkan kedua matanya menggunakan tangan seolah-olah menjadi 

seperti orang China yang ditunjukkan dalam bentuk gesture pada gambar 

4.18 scene 8. 

3. Unsur agama ditunjukkan Muslim dan Coki dengan gesture dan percakapan 

yang seolah-olah mejadikan agama yang merupakan sesuatu yang suci dan 

dihormati sebagai bahan bercandaan. Hampir pada seluruh gambar dan 

scene menjadi kesatuan alur cerita.  

4. Unsur antargolongan, Muslim dan Coki menganggap bahwa jika daging 

babi dan air sari kurma dicampur dan dimasak maka akan terjadi kondisi 

seperti peperangan antargolongan yang ditunjukkan dalam bentuk 

percakapan pada gambar 4.13 scene 5. 

5.2 Saran 

 Dari hasil analisis dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Untuk pengguna media sosial kebebasan yang ditawarkan mengharuskan 

para content creator atau youtuber melakukan sensor mandiri terhadap 

konten video yang akan mereka tampilkan. Selain itu masyarakat sebagai 

penonton YouTube seharusnya memiliki pengetahuan lebih mengenai video 

yang mereka tonton. Seperti mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi atau 

latar belakang dari video tersebut. Hal tersebut dapat meminimalisir 

komentar yang negatif terhadap youtuber. 

2. Untuk pemerintah sebagai pembuat regulasi dan pemantau media sosial 

seharusnya dapat bertindak tegas dalam menjalankan UU ITE terhadap 
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pengguna media sosial. Jika terjadi pelanggaran sesuai dalam pasal yang 

terdapat di UU ITE, Kominfo seharusnya dapat langsung bertindak dengan 

memblokir akun media sosial tersebut dan memberikan sanksi sesuai 

dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal tersebut dapat memberikan efek 

jera bagi pengguna media sosial yang terlalu menggunakan medianya 

dengan sangat bebas tanpa melihat peraturan yang sebenarnya sudah 

tertulis. 
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