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RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia berencana menerapkan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan moderasi konten 
daring, yang berpotensi bermasalah baik bagi para pengguna maupun penyelenggara sistem 
elektronik (PSE) lingkup privat, melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  No. 
5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Lingkup Privat). 
Peraturan ini mewajibkan para PSE lingkup privat untuk menghapus atau memblokir konten 
atas perintah Kemkominfo dalam rentang waktu yang ketat—24 jam untuk konten yang bersifat 
tidak mendesak dan empat jam untuk yang bersifat mendesak.

Kurangnya proses hukum yang adil (due process) bagi para PSE lingkup privat untuk memenuhi 
kewajiban mereka ketika menerima permohonan pemutusan akses dari Kemkominfo diperparah 
dengan definisi yang tidak jelas terkait “konten yang dilarang”. Peraturan ini menimbulkan risiko 
adanya moderasi konten berlebihan yang tidak bertanggung jawab yang melanggar kebebasan 
berekspresi individu dalam ruang digital.

Meski konten-konten situs web perlu dimoderasi, rentang waktu yang ditetapkan oleh 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membuat PSE lingkup privat sulit 
untuk menilai dengan baik permohonan penghapusan sebelum mengambil sebuah tindakan. Hal 
ini menciptakan suatu dilema bagi PSE lingkup privat—mereka dapat memutus akses secara 
cepat tanpa adanya evaluasi secara menyeluruh, yang menimbulkan risiko dituduh melanggar 
hak individu, atau menolak permohonan, yang dapat menyebabkan pemblokiran akses oleh 
Kemkominfo.

Masalah-masalah ini memberi gambaran mengapa Kemkominfo perlu mengadopsi sebuah 
pendekatan pengaturan bersama (koregulasi) dan melibatkan PSE lingkup privat dalam 
menyusun pedoman implementasi. Pedoman ini hendaknya mencakup proses hukum yang adil 
untuk perintah penghapusan konten dari pemerintah, yang meliputi mekanisme banding, rentang 
waktu yang wajar untuk mengabulkan permohonan, dan hak imunitas hukum dari kerugian yang 
dapat timbul atas unggahan pengguna di platform milik PSE yang telah memenuhi kewajiban 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020.

Bagian penting yang luput dari Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 ialah aturan ini 
tidak mengatur prosedur bagi platform untuk menolak permohonan penghapusan konten. 
Pembentukan badan pengawas independen yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari 
pemerintah, PSE lingkup privat, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyelesaikan masalah-
masalah dalam moderasi konten perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa moderasi 
dilakukan tanpa mengesampingkan kebebasan berpendapat.

Kemkominfo seyogianya tidak mendefinisikan moderasi konten semata-mata sebagai 
‘penghapusan konten’ dari platform-platform online, dan justru memberlakukan definisi yang 
lebih luas untuk istilah tersebut. Alih-alih meninggalkan PSE lingkup privat dengan dua pilihan 
ekstrem—menghapus atau membiarkan—atas konten-konten yang diduga dilarang, Peraturan 
Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 perlu mengakui bahwa tindakan-tindakan seperti menurunkan 
halaman (demoting), menurunkan peringkat (downranking), demonetisasi, menandai konten, 
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membatasi akses terhadap konten, dan memberikan peringatan kepada pengguna terkait 
unggahan-unggahan yang mungkin bersifat sensitif dan berbahaya merupakan mekanisme-
mekanisme yang telah ada yang membantu menjaga internet tetap aman dan karenanya dapat 
digunakan. Mekanisme-mekanisme ini perlu diakomodir sebagai jenis tindakan moderasi konten 
yang diperbolehkan oleh peraturan tersebut.

Mengadopsi pendekatan koregulasi untuk mengembangkan proses hukum yang adil dalam 
moderasi konten dan memperbolehkan rangkaian tindakan yang lebih luas yang dapat diterapkan 
oleh PSE sebagai tanggapan atas permohonan penghapusan dapat memfasilitasi sebuah 
pendekatan yang lebih seimbang terhadap keamanan internet dan kebebasan berpendapat.
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LANSKAP MODERASI KONTEN

Penggunaan internet tumbuh secara pesat di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hampir 
50% dari populasi Indonesia adalah pengguna internet yang menggunakan platform-platform 
digital, mulai dari platform media sosial, digital marketplace, platform untuk berbagi pengetahuan, 
dan hiburan yang ditawarkan oleh penyedia-penyedia sistem elektronik (Badan Pusat Statistik, 
2020). Hukum di Indonesia, termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 
No. 5 Tahun 2020—fokus dari makalah kebijakan ini, menyebut penyedia-penyedia sistem 
elektronik ini sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE). Peraturan Menteri Kominfo No. 5 
Tahun 2020 mendefinisikan PSE sebagai setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, atau 
masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara 
individu maupun bersama-sama untuk pengguna mereka, keperluan mereka, atau keperluan 
pihak lain. Definisi ini merupakan definisi yang menyeluruh dan meliputi segala ukuran platform 
online lingkup privat yang beroperasi dari dalam maupun luar negeri.

Pertukaran informasi antarpengguna terjadi secara terus-menerus dengan sangat cepat, 
terutama pada platform-platform konten buatan pengguna (user-generated content atau UGC) 
maupun penyelenggara yang bergantung pada konten-konten elektronik yang dibuat oleh para 
penggunanya. Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 menjelaskan bahwa konten-konten 
yang dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 
foto, pertukaran data elektronik (electronic data interchange atau EDI), surat elektronik, telegram, 
teleks, telecopy, huruf, kode akses, atau simbol.

Media sosial merupakan salah satu contoh platform UGC dengan arus informasi UGC digital 
yang luas dan pesat. Setiap menitnya, terdapat 41 juta pesan WhatsApp yang dibagikan, 300 ribu 
Instagram Stories yang diunggah, dan 300 ribu pesan dan gambar yang diunggah ke 
Facebook di seluruh dunia pada tahun 2020 (Statista, 2020).  

Data dari Badan Pusat Statistik (2019) menunjukkan bahwa media sosial menjadi 
alasan utama untuk mengakses internet bagi 87% pengguna internet di Indonesia. 
Hingga Januari 2021, 170 juta orang Indonesia, sekitar setengah dari total populasi, 
merupakan pengguna media sosial (Badan Pusat Statistik, 2021; We Are Social & 
Hootsuite, 2021). Di kalangan orang dewasa di Indonesia, YouTube, WhatsApp, 
Instagram, Facebook, dan Twitter menjadi media sosial yang paling populer, 
digunakan oleh, secara berurutan, 94%, 88%, 87%, 86%, dan 64% pengguna internet 
dewasa di Indonesia (We Are Social & Hootsuite, 2021).

Kebutuhan akan Moderasi Konten
Jenis konten yang diunggah sangat beragam dan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Selain 
manfaat-manfaat dari konten yang edukatif, informatif, memperkaya dan gratis, para pengguna 
internet juga dapat menemukan konten-konten pornografi, penuh kebencian, kekerasan, kasar, 
dan tidak senonoh yang memiliki dampak-dampak personal dan sosial yang serius.

Data dari Badan 
Pusat Statistik (2019) 
menunjukkan bahwa 
media sosial menjadi 
alasan utama untuk 
mengakses internet 
bagi 87% pengguna 
internet di Indonesia.
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Risiko ini bahkan menjadi lebih besar bagi platform-platform UGC, yang model bisnisnya 
berpusat pada unggahan para penggunanya. Meski dapat membantu menciptakan “masyarakat 
yang berjejaring” atau networked public (Gillespie, 2018), unggahan-unggahan ini juga rentan 
terhadap praktik pelecehan dan perundungan online, pornografi balas dendam, serta berbagai 
penyalahgunaan platform lainnya yang merugikan. Diperlukan sebuah mekanisme untuk 
memutuskan konten mana yang dapat dibiarkan beredar secara online dan mana yang perlu 
dihapus. Hal ini dikenal sebagai moderasi konten (Barret, 2020). Banyak platform media sosial 
menerapkan regulasinya secara mandiri dengan mengembangkan standar komunitasnya sendiri 
dan menyensor unggahan-unggahan yang tidak memenuhi standar tersebut.

Moderasi konten yang lemah memang berisiko mengakibatkan beredarnya materi-materi 
berbahaya, akan tetapi moderasi konten secara berlebihan bisa  berujung pada penyensoran 
yang berlebihan yang dapat melanggar kebebasan berekspresi. Penegakan ketentuan moderasi 
konten yang berlebihan dapat membatasi opini publik. Sebenarnya Peraturan Menteri Kominfo 
No. 5 Tahun 2020 berupaya untuk memoderasi konten secara tidak terlalu lemah tetapi juga 
tidak berlebihan, akan tetapi mekanisme pelaksanaannya yang bermasalah justru meletakkan  
peraturan ini di sisi yang cenderung melanggar kebebasan berekspresi.1

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 untuk sementara telah ditunda 
oleh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 10 Tahun 2021. Makalah 
ini bertujuan untuk membahas sejumlah isu baik dari PSE lingkup privat maupun pengguna, 
serta memberikan usulan perbaikan-perbaikan atas peraturan tersebut sebelum sepenuhnya 
diberlakukan.

Moderasi Konten dan Kebebasan Berpendapat: Sebuah 
Perdebatan Global
Diskursus terkait pembebasan versus pembatasan dan di mana letak garis pembatas di antara 
keduanya dalam penyensoran internet tengah menjadi topik perdebatan global. Perdebatan 

ini mempertanyakan bagaimana moderasi konten dapat menyeimbangkan 
antara tujuan melindungi kebebasan berpendapat dan tujuan mempertahankan 
aktivitas daring yang aman, serta apa peran platform digital dalam mencapai 
hal tersebut.

Di banyak negara, terdapat permintaan yang terus meningkat dari para pengguna 
internet dan organisasi masyarakat sipil terhadap perbaikan perlindungan bagi 
pengguna dari konten-konten daring yang berbahaya (Vogels, 2021; Lomba et 
al., 2021). Akan tetapi, ketentuan mengenai sejauh mana platform bertanggung 
jawab atas konten-konten yang ada di situs mereka berbeda-beda di setiap 
wilayah yurisdiksi.

1 Perlu dicatat bahwa ada kekhawatiran-kekhawatiran lainnya atas Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020, terutama terkait 
tata kelola data (data governance). Namun, makalah kebijakan ini secara eksklusif mengamati ketentuan-ketentuan moderasi 
konten dan bagaimana kurangnya proses hukum yang adil di dalamnya dapat merugikan pengguna dan PSE lingkup privat di 
Indonesia.

Di banyak negara, 
terdapat permintaan yang 
terus meningkat dari para 

pengguna internet dan 
organisasi masyarakat 

sipil terhadap perbaikan 
perlindungan bagi 

pengguna dari konten-
konten daring yang 

berbahaya. 
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Bagian 230 dalam Undang-Undang Kepatutan Komunikasi (Section 230 of the Communication 
Decency Act) Amerika Serikat, misalnya, menjamin imunitas bagi platform dari tanggung jawab 
atas segala informasi atau konten yang diunggah oleh pengguna pihak ketiga. Meski sejumlah 
pihak menyambut ini sebagai kebebasan yang memungkinkan pengguna internet untuk 
mengembangkan konten dan aplikasi, terdapat kekhawatiran bahwa efek-efek jejaring (network 
effect), khususnya dalam media sosial, mempercepat penyebaran konten berbahaya, seperti 
disinformasi (Kerry, 2021).

Bertolak belakang dengan Amerika, Tiongkok menerapkan pembatasan konten yang sangat 
ketat. Tiongkok terkenal dalam hal memblokir platform-platform digital, baik dalam negeri 
maupun asing, yang gagal mematuhi persyaratan penyensoran, termasuk memblokir konten 
yang sensitif secara politik. Bahkan, perusahaan teknologi raksasa seperti Apple terpaksa harus 
menghapus hingga 55.000 aplikasi dari App Store sejak 2017 untuk dapat mengakses konsumen 
Tiongkok (Caster, 2021).  

Hukum Penegakan Jaringan (Network Enforcement Act atau NetzDG) Jerman, kendati tidak 
seketat Tiongkok, juga mewajibkan jejaring sosial dengan jumlah pengguna lebih dari 2 juta untuk 
memutus akses terhadap konten ilegal dalam rentang waktu yang terbatas dan mengenakan 
denda yang berat bagi yang melanggar (De Streel et al., 2020). Reformasi parlemen federal 
yang terjadi baru-baru ini dilaporkan telah menambah kewajiban bagi jejaring sosial untuk 
melaporkan konten kejahatan di platform mereka ke kepolisian federal (Deutscher Bundestag, 
2020).

Menurut SAFEnet (2021a), moderasi konten di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Kominfo No. 5 Tahun 2020 mencerminkan pendekatan yang dilakukan oleh NetzDG, khususnya 
terkait ketatnya pengaturan rentang waktu untuk memenuhi perintah pemutusan akses dan 
adanya pemusatan kekuasaan pada Kemkominfo.

Perdebatan Moderasi Konten di Indonesia
Meskipun pelaksanaan moderasi konten baru belakangan ini mendapat perhatian khusus 
dari platform dan masyarakat di Indonesia, perdebatan tentang penyensoran internet telah 
berlangsung selama setidaknya satu dasawarsa terakhir. Misalnya, banyak yang mengutarakan 
kekhawatiran atas penggunaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya tahun 2016 (UU 
ITE) secara berlebihan untuk melakukan tindakan represif terhadap 
pandangan dan keyakinan politik. Pemutusan akses dan internet oleh 
pemerintah dengan dalil untuk mencegah disinformasi acap kali disambut 
dengan reaksi negatif dari publik. Pengadilan bahkan memutuskan bahwa 
pemutusan akses internet di Papua oleh pemerintah pada tahun 2019 
melanggar hukum (Adjie, 2020).

Alih-alih mempertimbangkan kembali keterlibatan negara dalam ruang 
digital, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 justru semakin menekankan peran 
utama Kemkominfo dalam tata kelola digital di Indonesia dengan mengukuhkan kewenangan 
Kemkominfo untuk meminta PSE lingkup privat memutus akses terhadap konten yang dilarang 
dengan terbatasnya proses hukum yang adil dan tanpa adanya mekanisme banding. 

Pemutusan akses dan 
internet oleh pemerintah 
dengan dalil untuk 
mencegah disinformasi 
acap kali disambut 
dengan reaksi negatif 
dari publik. 
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Peraturan Kominfo No. 5 Tahun 2020 mewajibkan seluruh PSE untuk mengabulkan permohonan 
pemutusan akses dari Kemkominfo dalam rentang waktu yang terbatas—24 jam untuk konten 
yang dilarang yang bersifat tidak mendesak, dan empat jam untuk yang bersifat mendesak. Hal 
ini menempatkan PSE pada posisi yang sulit untuk secara komprehensif memeriksa konten yang 
dilaporkan, apalagi ketika peraturan tersebut tidak memberikan ruang bagi PSE lingkup privat 
untuk menyatakan ketidaksetujuannya atas permohonan pemutusan akses tersebut. Untuk 
platform-platform UGC, selain kewajiban ini, mereka juga diwajibkan menjalankan mekanisme 
moderasi konten mereka sendiri.
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DAMPAK KURANGNYA PROSES HUKUM YANG 
ADIL DALAM PERATURAN MENTERI KOMINFO 
NO. 5 TAHUN 2020 TERHADAP KEBEBASAN 
BEREKSPRESI PENGGUNA

Moderasi Konten dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 
Tahun 2020
Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 adalah peraturan pelaksana dari Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 
yang secara spesifik mengatur PSE lingkup privat. Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 
2020 mewajibkan semua jenis PSE lingkup privat, terlepas dari ukurannya, untuk memastikan 
platform mereka bebas dari konten yang dilarang—yang didefinisikan sebagai konten yang 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, konten yang mengganggu 
ketertiban umum, atau konten yang menyediakan akses terhadap konten yang dilarang. 
Masyarakat umum, pengadilan, aparat penegak hukum, dan lembaga pemerintah dapat 
melaporkan konten yang dilarang kepada Kemkominfo. Kemkominfo lalu melakukan verifikasi 
apakah konten tersebut dilarang dan melayangkan permohonan penghapusan kepada PSE. 
Setelah menerima permohonan dari Kemkominfo, PSE memiliki waktu hingga 24 jam untuk 
memutus akses terhadap konten yang dianggap tidak mendesak, atau empat jam untuk yang 
dianggap mendesak. Konten yang bersifat mendesak meliputi materi-materi yang berhubungan 
dengan terorisme, pornografi anak, dan konten yang meresahkan masyarakat atau mengganggu 
ketertiban umum.

Selain itu, operator platform-platform UGC harus membuat mekanisme pelaporannya sendiri di 
mana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menemukan dan melaporkan konten 
yang dilarang. Setelah mendapatkan laporan, PSE harus melakukan verifikasi dan memutuskan 
apakah materi tersebut melanggar standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kominfo No. 
5 Tahun 2020 dan pedoman komunitas milik platform.

Pemusatan Kekuasaan pada Pemerintah dan Kurangnya 
Proses Hukum yang Adil
Dalam arti luas, proses hukum yang adil (due process) dapat dipahami sebagai perlindungan 
prosedural untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak pribadi dalam suatu tindakan 
tertentu (Garner, 2004). Dalam konteks hukum, due process kerap digunakan untuk menekankan 
bahwa prosedur dalam membuat putusan harus konsisten, adil, independen, dan transparan 
(Knoepfel, 2019, hlm.4). Meski Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 menguraikan 
tindakan moderasi yang diharapkan dari PSE lingkup privat, khususnya sebagai tanggapan atas 
permohonan pemutusan akses dari Kemkominfo, ketentuan-ketentuan proses hukum yang adil 
dan akuntabilitas yang terdapat di dalamnya terbilang masih terbatas. 
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Dalam konteks permohonan pemutusan akses dari Kemkominfo, proses hukum yang adil 
berarti memberikan PSE dan pengguna internet sebuah mekanisme yang adil untuk memprotes, 
menyanggah, dan/atau mempertanyakan permohonan tersebut. Sayangnya, Peraturan Menteri 
Kominfo No. 5 Tahun 2020 tidak dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan tentang mekanisme 
banding atau bahkan laporan transparansi terkait penghapusan konten. Sebaliknya, peraturan 
ini hanya mendorong PSE lingkup privat untuk menjadi responsif terhadap permohonan dari 
masyarakat umum dan pemerintah dengan jangka waktu yang terbatas tanpa adanya ruang 
untuk menyatakan ketidaksetujuan. Tanpa adanya proses hukum yang adil, moderasi konten 
berisiko menjadi mekanisme yang tak terkendali dan bersifat top-down yang dapat melanggar 
kebebasan berekspresi pengguna.

Untuk menanggapi situasi tersebut, pendekatan pengaturan bersama 
(koregulasi) dapat memainkan peran yang penting. Pengaturan bersama 
memberi ruang untuk tanggung jawab pembagian risiko. Istilah ini mengacu 
kepada pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan PSE 
dalam mengelola ruang digital untuk meminimalkan risiko akibat konten 
berbahaya dan pelanggaran kebebasan berpendapat pengguna. 

Pengaturan bersama juga dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan 
terkait jenis-jenis konten yang dilarang dalam platform-platform online. 
Yang terakhir, pengaturan bersama akan menciptakan kerangka regulasi 
online yang lebih adaptif karena pengaturan bersama memungkinkan adanya 
evaluasi dan timbal balik secara berkelanjutan baik dari pihak Kemkominfo 
maupun PSE.

 
Tantangan dalam Mendefinisikan “Konten yang Dilarang” 
Menegaskan Kebutuhan Akan Proses Hukum yang Adil
Kurangnya proses hukum yang adil menjadi lebih problematik dengan definisi yang tidak 
jelas terkait konten yang dilarang dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020. 
Konten yang dilarang, menurut peraturan ini, adalah konten yang (1) melanggar peraturan 
perundang-undangan, (2) meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan 
(3) memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap konten yang dilarang (Pasal 9(4)
b). Muncul ketidakpastian dalam hal siapa yang dapat menentukan apakah suatu konten 
mengganggu ketertiban umum, perbedaan antara konten yang bersifat mendesak dan tidak 
mendesak, atau bagaimana masyarakat dan PSE menginterpretasikan frasa ini.

Pasal 9 (5) menekankan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah menentukan apakah 
suatu konten meresahkan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang ada. Hanya tersisa peran yang terbatas bagi PSE untuk 
menginterpretasikan istilah-istilah yang didefinisikan dengan tidak jelas tersebut. Sejumlah 
pihak khawatir bahwa pemusatan kekuasaan dalam lembaga eksekutif dapat membahayakan 
kebebasan berpendapat pengguna (SAFEnet, 2021b). Ketika kekuasaan untuk melarang konten 
terlalu dititikberatkan pada badan-badan pemerintah, kurangnya ketentuan terkait proses 
hukum yang adil bagi masyarakat dan PSE untuk memperjuangkan haknya menjadi tantangan 
berat dalam menerapkan moderasi konten yang adil dan demokratis. 

Untuk menanggapi situasi 
tersebut, pendekatan 
pengaturan bersama 

(koregulasi) dapat 
memainkan peran yang 

penting. Pengaturan 
bersama memberi ruang 

untuk tanggung jawab 
pembagian risiko. 
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Mendefinisikan konten yang dilarang bukanlah hal yang mudah, dan tidak hanya terjadi di 
Indonesia. Besarnya volume dan beragamnya konten internet, disertai dengan adanya berbagai 
persepsi tentang konten seperti apa yang membahayakan, membuat tidak mungkin untuk 
mengategorikan konten secara rapi berdasarkan definisi tunggal yang diterima secara luas. 
Klasifikasi yang tidak jelas terkait konten yang dilarang dapat disalahgunakan untuk melakukan 
dan membenarkan penindasan politik, persekusi, dan membatasi kebebasan berekspresi.

Akan tetapi, masalah yang timbul akibat definisi yang terlalu luas tidak 
lantas berarti bahwa definisi yang sempit dapat menjadi solusi. Definisi 
yang terlalu rinci terkait konten yang dilarang meninggalkan sedikit 
ruang untuk mempertimbangkan konteks, dan dapat tetap bermuara pada 
ketentuan yang juga represif, namun melalui jalur yang berbeda. Upaya 
Myanmar dalam memberikan definisi yang spesifik berakibat pemblokiran 
berlebihan terhadap konten yang secara subjektif dipandang sebagai 
“merusak persatuan” atau “tidak sesuai dengan kebudayaan Myanmar” 
(Panday, 2021). 

Karena moderasi konten pada dasarnya merupakan tindakan yang 
subjektif (Singh, 2019), meski para penyusun undang-undang berupaya untuk membuat definisi 
secara lebih rinci dan objektif, penilaian subjektif dari moderator  akan selalu digunakan untuk 
memutuskan kesesuaian definisi pada konten yang berpotensi dilarang. India telah mencoba 
untuk memerinci definisinya terkait konten yang dilarang melalui IT Guidelines for Intermediaries 
and Digital Media Ethics Code Rules 2021 (IT Rules 2021), namun masih berakhir dengan frasa 
seperti “membuat risiko materi yang berbahaya terhadap kedaulatan, integritas, keamanan 
negara, dan ketertiban umum” yang membutuhkan interpretasi subjektif dari moderator 
(Rodriguez et al., 2021).

Di Indonesia, kekhawatiran-kekhawatiran serupa juga telah diungkapkan sehubungan dengan 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020, namun kedua peraturan ini berlaku 
untuk jangkauan yang lebih luas. Berbeda dengan NetzDG dari Jerman dan IT Rules 2021 dari 
India yang membatasi penerapan moderasi terhadap platform yang memenuhi persyaratan 
tertentu, moderasi konten di Indonesia berlaku untuk semua ukuran platform daring melalui 
definisi PSE yang menyeluruh. Dengan kata lain, moderasi konten menggunakan definisi yang 
tidak jelas yang diberlakukan tanpa adanya proses hukum yang adil yang memadai berdampak 
pada jangkauan digital yang paling luas.

Karena definisi yang objektif dengan penerapan yang jelas merupakan suatu hal yang mustahil, 
Kemkominfo harus menjamin bahwa pelaksanaan moderasi konten bergantung pada proses 
hukum yang adil dan peraturan yang menciptakan akuntabilitas di antara yang mengatur dan 
yang diatur, agar dapat melindungi kebebasan berekspresi. 

Definisi yang terlalu rinci 
terkait konten yang dilarang 
meninggalkan sedikit ruang 
untuk mempertimbangkan 
konteks, dan dapat tetap 
bermuara pada ketentuan 
yang juga represif, namun 
melalui jalur yang berbeda. 
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Permintaan Global yang Semakin Meningkat terhadap 
Proses Hukum yang Adil dalam Moderasi Konten
Indonesia menyimpang dari norma global yang menyertakan mekanisme banding dalam 
moderasi konten karena Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 tidak meliputi mekanisme 
tersebut.

Terdapat sejumlah arah kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh Kemkominfo dalam 
konteks ini. Pemerintah Britania Raya saat ini sedang menyusun Undang-Undang Keamanan 
Daring (Online Safety Bill) yang meliputi mekanisme banding untuk penghapusan konten yang 
dinilai pelaksanaannya tidak adil (Beck-Watt, 2021; Wessing, 2021). Selain itu, akademisi-
akademisi Kanada, contohnya, telah memasukkan Dewan Standar Moderasi (Moderation 
Standards Council) yang bertugas untuk mengawasi tindakan-tindakan moderasi, memfasilitasi 
permohonan banding, dan meningkatkan transparansi kepada masyarakat sebagai salah satu 
rekomendasi mereka kepada pemerintah Kanada (De Streel et al., 2020). Alih-alih menunjuk 
dirinya sendiri sebagai institusi pelaksana dan pengawas dalam moderasi konten, Kemkominfo 
dapat mempertimbangkan pembentukan dewan seperti itu untuk meningkatkan netralitas dan 
akuntabilitas tata kelola moderasi konten di Indonesia.

Selain mekanisme banding, laporan transparansi juga menjadi bagian dari mekanisme 
akuntabilitas di Malaysia, Britania Raya, Prancis, dan Jerman (UK Ministry of State for Digital and 
Culture, 2020; Malaysian Communications and Multimedia Commission, 2021; De Streel et al., 2020). 
Laporan transparansi mengacu kepada laporan yang diterbitkan untuk menjelaskan tindakan 
moderasi konten, termasuk alasan di balik keputusan moderasi konten. Laporan ini diterbitkan 
oleh moderator—pemerintah dan PSE—dan tersedia untuk umum.

Dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020, laporan transparansi tidak wajib dikeluarkan 
oleh PSE atau Kemkominfo. Akan tetapi, beberapa PSE, seperti Facebook dan Google, telah 
secara sukarela memublikasikan laporan mereka sendiri (Facebook Transparency, 2020; Google, 
2021). Kemkominfo telah mengikuti langkah ini dengan memasukkan “tindakan atas konten-
konten negatif” dalam laporan tahunannya, meski tidak mencakup rincian-rincian seperti alasan 
di balik keputusan Kemkominfo, siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusannya, 
bagaimana mekanismenya, maupun analisis konteks dibalik keputusannya.
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Terbatasnya Tindakan Moderasi Konten
Definisi yang luas dan kurangnya kejelasan mekanisme akuntabilitas dalam peraturan 
menimbulkan adanya risiko moderasi konten berlebihan, terutama karena Peraturan Menteri 
Kominfo No. 5 Tahun 2020 hampir secara eksplisit membatasi interpretasi moderasi konten 
sebagai penghapusan konten.

Membatasi konsepsi regulasi moderasi konten sebagai penghapusan konten adalah sesuatu 
yang problematik. Permohonan pemutusan akses dari Kemkominfo hanya meninggalkan dua 
pilihan ekstrem—menghapus atau membiarkan konten yang dilaporkan. Sementara menghapus 
konten dapat melanggar kebebasan berpendapat, membiarkan konten dapat membuat PSE 
menerima sanksi dari Kemkominfo. Membatasi tindakan hanya sebatas pada hapus-atau-biarkan 
(delete-or-keep) adalah pendekatan yang terbilang dangkal. Dalam kenyataannya, platform-
platform UGC besar seperti Facebook, Twitter, dan YouTube menggunakan serangkaian pilihan 
yang lebih beragam, termasuk menurunkan halaman, menurunkan peringkat, demonetisasi, 
menandai konten, membatasi akses, dan memberikan peringatan kepada pengguna tentang 
unggahan-unggahan yang berpotensi sensitif dan berbahaya. Hal ini dapat memitigasi risiko 
platform mengambil salah satu dari dua tindakan ekstrem tersebut. Selain itu, menerapkan 
sanksi bertahap sesuai dengan berat pelanggaran dapat membantu mengamati apakah 
pelaku memiliki kemauan untuk memperbaiki perilakunya tanpa mengambil risiko melanggar 
kebebasan berpendapat.

Membatasi konsepsi regulasi moderasi konten sebagai 
penghapusan konten adalah sesuatu yang problematik. 
Permohonan pemutusan akses dari Kemkominfo hanya 
meninggalkan dua pilihan ekstrem—menghapus atau 

membiarkan konten yang dilaporkan. 

Tindakan-tindakan moderasi konten yang diadopsi oleh platform-platform UGC raksasa seperti 
Facebook, Twitter, dan YouTube memberi peringatan kepada pengguna tentang konten yang 
berpotensi sensitif, mewajibkan pengguna untuk melakukan verifikasi usia sebelum mengakses 
konten-konten tertentu, atau menandai konten dengan status yang berpotensi diperdebatkan 
(disputed). Misalnya, Twitter memutuskan untuk menandai klaim-klaim yang statusnya dapat 
diperdebatkan saat pemilihan umum Amerika Serikat diselenggarakan pada tahun 2020, alih-alih 
menghapus kicauan (tweets) secara massal. Alat-alat ini seyogianya dipertimbangkan sebagai 
pilihan yang dapat diambil selain permohonan pemutusan akses yang dapat dimasukkan dalam 
kebijakan regulasi Kemkominfo. 
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DAMPAK KURANGNYA PROSES HUKUM YANG 
ADIL DALAM PERATURAN MENTERI KOMINFO 
NO. 5 TAHUN 2020 TERHADAP MEKANISME 
MODERASI KONTEN UNTUK PSE

Dilema PSE dalam Menanggapi Permohonan Pemutusan 
Akses dari Kemkominfo dalam Rentang Waktu yang 
Terbatas
Kurangnya proses hukum yang adil, tindakan-tindakan moderasi konten yang didefinisikan 
dengan sempit, dan definisi yang tidak jelas terkait konten yang dilarang memberikan tantangan 
bagi PSE lingkup privat. Karena PSE hanya diberikan waktu 24 jam untuk menghapus konten-
konten yang bersifat tidak mendesak dan empat jam untuk yang mendesak, sangat sulit bagi PSE  
untuk melakukan penilaian yang memadai terhadap laporan  permintaan penghapusan konten. 
Ini khususnya terjadi ketika terdapat konten yang dilaporkan berdasarkan penilaian kualitatif 
terkait alasan keresahan masyarakat dan gangguan ketertiban umum, yang sulit untuk diukur. 
Hal ini membatasi PSE dengan dua pilihan yang sama sulitnya—memutus akses terhadap konten 
secara tergesa-gesa, sehingga berpotensi dituduh melanggar hak individu, atau mengabaikan 
permohonan Kemkominfo dan mendapatkan hingga tiga sanksi administratif atau bahkan blokir 
terhadap akses internetnya (Pasal 9 (6), Pasal 15 (7), Pasal 15 (12)).

Rentang waktu empat hingga 24 jam untuk memutus akses terhadap konten yang berlaku di 
Indonesia adalah salah satu yang paling ketat di dunia. Bahkan, NetzDG Jerman, yang sering 
dianggap sebagai prototipe penyensoran yang berlebihan oleh negara, memberikan waktu 24 
jam hingga tujuh hari bagi PSE untuk menilai, memverifikasi, dan memutuskan tindakan untuk 
mereka ambil setelah menerima permohonan (Setiawan, 2021). 

Serupa dengan itu, E-commerce Directive milik Uni Eropa, sebuah landasan kerangka kerja 
legal untuk layanan internet di Uni Eropa, tidak mewajibkan para legislator di setiap negara 
anggotanya untuk menentukan jangka waktu yang spesifik. Alasannya adalah untuk menjunjung 
prinsip proporsionalitas dan pengambilan keputusan yang masuk akal yang memungkinkan 
fleksibilitas dalam situasi yang dibenarkan (De Streel et al., 2020). Jangka waktu yang ketat untuk 
mengambil keputusan moderasi konten memberikan “beban yang tidak proporsional kepada 
platform daring” dan dapat menimbulkan risiko moderasi konten berlebihan yang melanggar 
kebebasan berekspresi (De Street et al., 2020, hlm. 91)—sebuah kekhawatiran yang juga relevan 
dalam kasus Indonesia.

Tindakan yang diambil atas konten yang diduga dilarang perlu mempertimbangkan konteks, 
potensi dampak terhadap masyarakat, ukuran platform, dan sifat layanannya (De Streel et 
al., 2020, hlm. 9). Konten-konten yang tampak serupa bisa menimbulkan efek yang berbeda-
beda tergantung dari konteks, maksud, dan di mana konten tersebut diunggah. Terdapat juga 
sebuah tren global, khususnya di Uni Eropa, yang mendorong partisipasi pengguna dalam sistem 
beritahu-dan-putus-akses (notice-and-takedown system), sehingga tidak bergantung pada 
permohonan dari pemerintah (De Streel et al., 2020). 
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Mahkamah Konstitusi Prancis menyatakan sejumlah ketentuan dalam Avia Law tidak 
konstitusional. Avia Law merupakan sebuah undang-undang yang mengatur ujaran kebencian 
daring yang menunjuk pemerintah Prancis sebagai otoritas moderasi konten. Ketika pengadilan 
mencabut ketentuan-ketentuan ini, otoritas moderasi konten dikembalikan kepada platform. 
Mahkamah Konstitusi Prancis juga menekankan bahwa platform memiliki wewenang untuk 
menilai konten-konten yang ada dalam jejaringnya untuk memungkingkan keputusan yang lebih 
berbasis konteks (Mchangama, 2021).

Tanggung Jawab Platform UGC dalam Moderasi Konten 
Mandiri
Tanggung jawab PSE lingkup privat atas konten yang diunggah ke platform mereka, khususnya 
dalam kasus platform-platform UGC, juga menjadi suatu masalah. Mandat bagi platform UGC 
untuk melakukan moderasi konten secara mandiri datang dengan hukuman yang berat apabila 
tidak patuh—denda, pemblokiran akses (Pasal 10 (5)), dan membuat mereka bertanggung jawab 
karena telah memuat konten yang dilarang (Pasal 11)—namun dengan sedikit timbal balik. 

Pasal 11 Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 hanya memberikan jaminan yang 
terbatas kepada platform meski mereka telah menghapus konten yang dilarang. Pasal tersebut 
menyatakan bahwa PSE yang berbentuk UGC yang telah melakukan moderasi konten, termasuk 
memutus akses terhadap konten yang dilarang, dapat dibebaskan dari tanggung jawab akibat 
mentransmisikan dan mendistribusikan konten yang dilarang. Kata “dapat” menyiratkan bahwa 
tidak ada jaminan bahwa PSE dapat terlindungi dengan mematuhi peraturan tersebut.

Memperkuat Safe Harbor bagi PSE untuk Mempererat 
Kolaborasi Pemerintah-Swasta
Memberikan safe harbor secara penuh kepada platform online—yakni, perlindungan dari tanggung 
jawab hukum ketika persyaratan-persyaratan tertentu telah mereka penuhi—memainkan peran 
utama dalam kesuksesan moderasi konten, khususnya ketika Kemkominfo memiliki kendali yang 
terbatas atas konten yang ada di platform-platform PSE. Menghendaki platform-platform online 
untuk berpartisipasi dalam mencegah penyebaran konten berbahaya yang berada di bawah 
kendali mereka adalah hal yang wajar. Akan tetapi, perlu adanya suatu perlindungan hukum 
bagi platform yang telah berhasil memenuhi kewajiban ini. Hukum Tanggung Jawab Penyedia 
di Jepang (Japan’s Provider Liability Law), Undang-Undang Teknologi Informasi India (India’s 
Information Technology Act), dan Hukum tentang Perdagangan Elektronik Kamboja (Cambodia’s 
Law on E-commerce) mewajibkan PSE untuk mencegah distribusi konten berbahaya di platform 
mereka, apabila memungkinkan, dan memberi perlindungan hukum secara penuh bagi yang 
melakukannya (Provider Liability Law, 2001; IT Act, 2000; Law on E-Commerce, 2020).

Maka dari itu, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 sepatutnya memberikan safe harbor 
secara penuh kepada PSE yang berbentuk UGC yang berhasil melakukan moderasi konten 
secara mandiri.
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REKOMENDASI

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 dapat 
melanggar kebebasan berpendapat pengguna akibat tidak adanya proses hukum yang adil, yang 
semakin diperburuk dengan definisi yang tidak jelas terkait konten yang dilarang dan interpretasi 
yang sempit tentang apa yang disebut dengan moderasi konten. Sejumlah perubahan kebijakan 
dapat memperbaiki regulasi untuk memastikan moderasi konten yang adil yang melindungi para 
pengguna dari bahaya dan menjamin kebebasan berekspresi:

Kemkominfo sebaiknya mengadopsi pendekatan pengaturan 
bersama
Kemkominfo harus melibatkan PSE lingkup privat, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku 
kepentingan lainnya yang relevan dalam proses pengambilan keputusan, serta berupaya 
untuk mengadopsi pendekatan regulasi yang menekankan tanggung jawab bersama dalam 
pembuatan, penerapan, dan pelaksanaan kebijakan—yang juga dikenal sebagai pengaturan 
bersama atau koregulasi (Aprilianti & Dina, 2021). Pendekatan ini dapat membantu Kemkominfo 
mengamandemen ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 
2020 dan menyusun pedoman moderasi konten berdasarkan perspektif pembagian tanggung 
jawab dan risiko.

Dengan menggunakan pendekatan pengaturan bersama, Kemkominfo perlu mengamandemen 
beberapa pasal dan mengakomodasi beberapa hal berikut ini:

Peraturan Menteri Komunikasi No. 5 Tahun 2020 sebaiknya 
memperluas interpretasi  moderasi konten untuk 
memberikan moderator lebih banyak instrumen daripada 
sekadar penghapusan konten
Peraturan Menteri Komunikasi No. 5 Tahun 2020 hampir secara eksplisit membatasi moderasi 
konten hanya sebagai penghapusan konten dari platform. Moderasi konten sepatutnya dipahami 
secara lebih luas sebagai tindakan yang membatasi penyebaran konten, termasuk menurunkan 
halaman, menurunkan peringkat, demonetisasi, dan memberikan peringatan kepada pengguna 
tentang unggahan-unggahan yang mungkin bersifat sensitif dan berbahaya.

Ketika moderasi konten hanya dibatasi sebagai penghapusan konten, baik Kemkominfo maupun 
PSE memiliki risiko yang lebih besar untuk melanggar kebebasan berekspresi. Kemkominfo 
sebaiknya mengizinkan PSE lingkup privat untuk menggunakan alat-alat untuk mencegah 
penyebaran konten berbahaya sembari menyeimbangkan kekhawatiran-kekhawatiran tentang 
kebebasan berekspresi.
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Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020 sebaiknya 
memberikan kekebalan hukum kepada PSE yang telah 
memenuhi kewajiban-kewajibannya
Kemkominfo sebaiknya memberikan kekebalan hukum kepada PSE berbentuk UGC yang telah 
melaksanakan moderasi konten sesuai dengan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020. Istilah 
“dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum” dalam Pasal 11 perlu diamandemen menjadi 
“akan dibebaskan dari tanggung jawab hukum” ketika merujuk kepada PSE berbentuk UGC yang 
telah memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Peraturan Menteri Komunikasi No. 5 Tahun 2020 sebaiknya 
mengatur mengenai proses hukum yang adil (due process) 
untuk PSE dan pengguna, rentang waktu yang wajar 
untuk mengabulkan permohonan, dan mekanisme banding
Alih-alih memaksakan keputusan yang arbitrer bersifat satu arah yang menimbulkan 
ketidakpastian hukum, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 sebaiknya memfasilitasi 
proses hukum yang adil dalam moderasi konten yang memungkinkan PSE dan pengguna untuk 
dapat menyatakan ketidaksetujuan atas permohonan penghapusan konten dari Kemkominfo 
dan menjamin bahwa moderasi konten yang dilakukan bersifat transparan, independen, dan adil. 

Kemkominfo sebaiknya menyusun sebuah mekanisme banding yang memungkinkan PSE dan 
pengguna untuk membantah permohonan pemutusan akses dari Kemkominfo. Hal ini diperlukan 
untuk memastikan bahwa permohonan pemutusan akses dapat dinilai secara memadai dan 
selaras dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi. Sebagai bagian dari proses banding, 
pembentukan sebuah badan independen yang diisi oleh perwakilan-perwakilan dari Kemkominfo, 
PSE lingkup privat, dan masyarakat sipil untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi atas 
konten juga dapat dipertimbangkan. 

Rentang waktu yang diberikan kepada PSE untuk mengabulkan perintah pemutusan akses dari 
Kemkominfo sebaiknya juga dibuat lebih fleksibel dengan ukuran-ukuran yang proporsional. 
Artinya, pengambilan tindakan atas konten yang diduga dilarang perlu mempertimbangkan 
konteks, dampak konten terhadap masyarakat, ukuran platform, dan jenis layanannya. PSE 
membutuhkan waktu lebih untuk menilai faktor-faktor tersebut secara komprehensif terhadap 
standar komunitas dan peraturan perundang-undangan sebelum mengambil tindakan yang 
pantas. 
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