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Lanskap Moderasi Konten

• Hampir 50% dari populasi Indonesia adalah
pengguna internet yang menggunakan
platform-platform digital (BPS, 2020).

• Pertukaran informasi antarpengguna
menjadi semakin cepat, terutama pada
platform yang berbasis user-generated 
content.

• Menurut data BPS (2019) 87% pengguna
internet di Indonesia mengakses media 
sosial. Per Januari 2021, 170 juta orang 
Indonesia, sekitar setengah dari total 
populasi merupakan pengguna media 
sosial (BPS, 2021; We Are Social & 
Hootsuite, 2021). 

(We Are Social & Hootsuite, 2021)



Lanskap Moderasi Konten

• Jenis konten yang diunggah sangat beragam dan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. 

menciptakan “masyarakat yang berjejaring” atau networked public (Gillespie, 2018); 
menjadi sarana hiburan hingga edukasi; mempercepat komunikasi; dll.

rentan terhadap praktik pelecehan dan perundungan online;
pornografi balas dendam; serta berbagai penyalahgunaan lainnya.

• 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).

• Moderasi konten yang lemah berisiko atas beredarnya materi-materi berbahaya, akan tetapi
moderasi konten secara berlebihan bisa berujung pada penyensoran yang berpotensi
melanggar kebebasan berekspresi.



Lanskap Moderasi Konten

• Moderasi konten dan kebebasan berpendapat tengah menjadi perdebatan global.
• Beberapa negara telah memiliki peraturan mengenai moderasi konten, diantaranya:

• Sedangkan di Indonesia, peraturan mengenai moderasi konten ini diatur dalam
Permenkominfo No.5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang 
diamandemen dengan Permenkominfo No.10/2021.

Section 230 of the
Communication Decency 
Act

Network Enforcement 
Act (NetzDG)

Cyberspace 
Administration of 
China (CAC)



Lanskap Moderasi Konten

• Regulasi mengenai moderasi konten di Indonesia tergolong baru. Namun, perdebatan
tentang penyensoran internet telah berlangsung selama satu dasawarsa terakhir. 

• Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 mengukuhkan keterlibatan negara dalam ruang digital

 kewenangan Kemenkominfo untuk meminta PSE lingkup privat memutus akses
terhadap konten yang dilarang namun dengan kondisi terbatasnya proses hukum
yang adil dan tanpa adanya mekanisme banding.

mewajibkan PSE mengabulkan permohonan pemutusan akses dari Kominfo
dalam waktu yang terbatas—24 jam (konten yang bersifat tidak mendesak) dan 4 
jam (konten yang bersifat mendesak). 



Dampak Kurangnya Proses Hukum yang Adil terhadap
Kebebasan Berekspresi Pengguna

Pemusatan kekuasaan pada pemerintah & kurangnya
proses hukum (due process) yang adil.

Tantangan dalam mendefinisikan “konten yang dilarang” 
menegaskan kebutuhan atas proses hukum yang adil.

Permintaan Global yang semakin meningkat terhadap
proses hukum yang adil dalam moderasi konten.

Terbatasnya tindakan moderasi konten.



• Dalam arti luas, due process = 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)

• Permenkominfo No.5/2020? Tanpa adanya proses hukum
yang adil, moderasi konten berisiko menjadi mekanisme
yang tak terkendali dan bersifat top-down yang dapat
melanggar kebebasan berekspresi pengguna.

Pemusatan kekuasaan pada pemerintah & 
kurangnya proses hukum (due process) yang adil.



• Kurangnya proses hukum yang adil menjadi lebih problematik
dengan definisi yang tidak jelas terkait konten yang dilarang dalam
Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 (Pasal 9 ayat 4, poin b).

• Siapa yang dapat menentukan apakah suatu konten mengganggu
ketertiban umum, perbedaan antara konten yang bersifat
mendesak dan tidak mendesak, serta bagaimana masyarakat dan
PSE menginterpretasikan frasa ini.

• Sejumlah pihak khawatir bahwa pemusatan kekuasaan dalam
lembaga eksekutif dapat membahayakan kebebasan berpendapat
pengguna (SAFEnet, 2021b). 

• Karena moderasi konten pada dasarnya merupakan tindakan yang 
subjektif sehingga definisi yang terlalu rinci terkait konten yang 
dilarang meninggalkan sedikit ruang untuk mempertimbangkan
konteks, dan dapat tetap bermuara pada ketentuan yang juga
represif.

Tantangan dalam mendefinisikan “konten yang dilarang” menegaskan kebutuhan
atas proses hukum yang adil.



• Indonesia menyimpang dari norma global yang 
menyertakan mekanisme banding dalam moderasi
konten karena Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun
2020 tidak memiliki mekanisme tersebut.

• Selain mekanisme banding, adanya laporan
transparansi dari moderator (baik pemerintah maupun
swasta) & keberadaan lembaga independen menjadi
langkah-langkah yang ditempuh banyak negara seperti
Inggris, Malaysia, Perancis dan Jerman dalam upaya
mereka meregulasi moderasi konten.

Permintaan Global yang semakin meningkat
terhadap proses hukum yang adil dalam
moderasi 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. 

• Membatasi tindakan hanya sebatas pada hapus-atau-biarkan (delete-or-keep) adalah pendekatan yang 
terbilang dangkal. Beberapa platform UGC sudah menggunakan serangkaian pilihan yang lebih bervariasi, 
seperti:

menurunkan
halaman

menurunkan
peringkat

demonetisasi

menandai konten
membatasi akses

konten

memberikan
peringatan kepada
pengguna tentang

konten yang sensitif

Terbatasnya tindakan moderasi konten.



Dampak Kurangnya Proses Hukum yang Adil terhadap
Mekanisme Moderasi Konten untuk PSE

Dilema PSE dalam menanggapi permohonan
pemutusan akses dengan rentang waktu terbatas

Tanggungjawab UGC dalam moderasi konten
mandiri

Memperkuat Safe Harbor bagi PSE untuk
mempererat kolaborasi pemerintah-swasta



Rekomendasi

Kemenkominfo sebaiknya
mengadopsi pendekatan

pengaturan bersama
(koregulasi)

Permenkominfo No.5/2020 
sebaiknya memperluas
interpretasi moderasi
konten dari sekedar

penghapusan konten

Permenkominfo No.5/2020 
sebaiknya memberikan

kekebalan hukum kepada
PSE yang telah memenuhi

kewajibannya

Permenkominfo No.5/2020 
sebaiknya mengatur due 
process yang adil untuk

PSE & pengguna
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