
Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serta kebebasan 
berusaha, merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini 
pulalah yang harus didorong dan dilindungi oleh pemerintah. Di sisi 
lain, kemajuan teknologi, khususnya terkait informasi dan transaksi 
lintas batas juga memberi dampak sampingan yang dianggap 
meresahkan masyarakat. Permasalahan ini pula yang mendorong 
pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) untuk menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika (Permenkominfo) No. 19 Tahun 2014 tentang 
Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Dalam perjalanannya, penerapan Permenkominfo tersebut juga 
telah berdampak terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan 
berekspresi, serta kebebasan berusaha di Indonesia. Hal ini pula 
yang mendorong Suara Kebebasan sebagai sebuah platform 
aktivisme untuk kebebasan di Indonesia, untuk melakukan studi 
tentang Permenkominfo ini. Studi ini bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan Permenkominfo dan mendorong kebijakan 
Kemenkominfo yang transparan dan efektif dalam melindungi 
kebebasan berekspresi dan kebebasan ekonomi di Indonesia. 
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Kata Pengantar

Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serta kebebasan 
berusaha, merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hal 
ini pulalah yang harus didorong dan dilindungi oleh pemerintah. 
Di sisi lain, kemajuan teknologi, khususnya terkait informasi dan 
transaksi lintas batas juga memberi dampak sampingan yang 
dianggap meresahkan masyarakat. Misalnya, permasalahan terkait 
perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik maupun 
konten situs yang dinilai negatif. 

Permasalahan ini pula yang mendorong pemerintah melalui 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk 
menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
(Permenkominfo) No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs 
Internet Bermuatan Negatif. Pun ditujukan untuk menindaklanjuti 
laporan dari masyarakat, sejak awal Permenkominfo ini telah 
menghadapi kritik dan tentangan dari masyarakat sipil. 

Selain diterbitkan di masa transisi, Permenkominfo dinilai telah 
memposisikan Kemenkominfo sebagai pelaku tunggal dalam 
penerapan kebijakan ini. Pembatasan HAM sendiri seharusnya 
diatur lewat Undang-Undang dan tindakan seperti penutupan 
situs juga seharusnya dilakukan dengan melibatkan aparat penegak 
hukum dan melalui proses peradilan. Dalam perjalanannya, 
penerapan Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 juga telah 
berdampak terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan 
berekspresi, serta kebebasan berusaha di Indonesia. 



iv

Hal tersebut pula yang mendorong Suara Kebebasan sebagai 
sebuah platform aktivisme untuk kebebasan di Indonesia, untuk 
melakukan studi tentang Permenkominfo ini. Studi yang kami 
lakukan dari bulan Juli hingga bulan September 2018 ini bertujuan 
untuk mengetahui pelaksanaan Permenkominfo dan mendorong 
kebijakan Kemenkominfo yang transparan dan efektif dalam 
melindungi kebebasan berekspresi dan kebebasan ekonomi di 
Indonesia. 

Kami membagi makalah kebijakan ini dalam enam bagian. Paparan 
studi dimulai dengan memberikan informasi tentang latar belakang 
diterbitkannya Permenkominfo. Bagian kedua menjabarkan 
tentang penerapan Permenkominfo, termasuk para pemangku 
kepentingan terkait. Bagian ketiga mengangkat tentang polemik 
penerapan Permenkominfo, yang diikuti bagian tentang tanggapan 
pemerintah dan masyarakat sipil. 

Di bagian kelima, kami menyajikan analisis kebijakan terhadap 
Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 berdasarkan temuan studi 
ini. Pada bagian akhir, kami mengajukan beberapa rekomendasi 
kebijakan untuk mendorong kebijakan publik yang transparan, 
kontekstual dan relevan dalam mendorong dan melindungi 
kebebasan berekspresi di Indonesia.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 12 Oktober 2018

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D. 
SuaraKebebasan.org
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Latar Belakang

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) 
diundangkan sejak 17 Juli 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM 
Amir Syamsuddin, pada masa pemerintahan Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK). Permenkominfo ini diterbitkan 
atas dasar UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
(UU Pornografi). 

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) membentuk forum penanganan situs internet 
bermuatan negatif, yang diketuai oleh Direktur Jenderal Aplikasi 
dan Informatika (Ditjen Aptika) Kemenkominfo, Bambang Heru 
Tjahyono. Beberapa kementerian terkait Permenkominfo ini 
diantaranya: Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian 
Kooridantor Politik Hukum dan Keamanan (Kemkopolhukam), 
dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham). Selain itu, 
beberapa lembaga, seperti Kejaksaan Agung, Badan Ekonomi 
Kreatif; Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta 
Badan Narkotika Nasional (BNN) juga terlibat dalam pelaksanaan 
Permenkominfo tersebut.

Dengan adanya Permenkominfo ini, pemerintah memiliki dasar 
hukum atas kewenangan untuk memblokir situs-situs yang 
dianggap bermuatan negatif, seperti situs porno, situs yang 
mengandung isu SARA, situs perjudian, dan situs lain yang dinilai 
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ilegal. Hal ini diatur dalam Permenkominfo tersebut, pada Pasal 
4 Ayat (1) menyebutkan, “Jenis situs internet bermuatan negatif 
yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu: 
a. Pornografi; dan b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” Artinya, pada satu sisi Pemerintah 
dapat bertindak aktif, dan pada sisi yang lain, partisipasi masyarakat 
juga dimungkinkan untuk ikut melaporkan situs-situs negatif.

Terkait pelaksanaan UU ITE, Ditjen Aptika di Kemenkominfo 
memiliki tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang aplikasi 
informatika. Ditjen Aptika berada dibawah kepemimpinan Menteri 
Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), yang sebelumnya 
terkenal dengan nama Departemen Penerangan/Deppen (1945-
1999); Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001-
2005); dan Departemen Komunikasi dan Informatika (2005-
2009).

Sebenarnya, UU ITE No 11 Tahun 2008 itu sendiri telah 
mengalami perubahan meski secara terbatas dalam UU ITE No 
19 Tahun 2016. UU ITE yang disahkan di era Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono telah banyak membawa korban, baik 
warga masyarakat biasa (misalnya Prita Mulyasari), sampai tokoh 
politik (seperti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama). 
Satu dekade setelah diberlakukannya tercatat ada 245 laporan 
yang didasarkan pada peraturan tersebut (Gerintya, 2018). 
Lebih mengkhawatirkan, bahkan laporan kasus ITE cenderung 
meningkat di tahun politik/pemilu (SAFEnet). 

Kemenkominfo menjalankan mandat UU terkait seperti UU ITE 
dan UU Pornorgrafi dalam hubungannya sebagai kementerian 



3

Studi Kebijakan tentang Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika  
No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

teknis dengan anggaran di tahun 2018 ini yang mencapai lebih dari 
lima triliun rupiah (menempati urutan ke-19 dari 34 Kementerian/
Lembaga). Anggaran Kemenkominfo dari waktu ke waktu semakin 
meningkat seiring pertumbuhan belanja publik serta Produk 
Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun ke tahun.

Salah satu program di bawah Ditjen Aptika yang kami pelajari dalam 
laporan ini adalah penanganan situs internet bermuatan negatif. 
Dalam Laporan Tahunan Kemenkominfo tahun 2016, Ditjen Aptika 
memiliki program sistem whitelist nusantara. Whitelist Nusantara 
tidak lain berasal dari sistem berbasis Domain Name System (DNS) 
dengan inisiatif pembangunan sistem penyaringan dengan hanya 
menyediakan situs yang direkomendasikan memiliki konten positif 
yang dapat diakses. Adapun kriteria konten positif diantaranya: (1) 
Tidak melanggar kesusilaan; (2) Tidak mengandung konten judi, 
kekerasan, sentimen SARA, berita bohong, ajakan penipuan; (3) 
Tidak mengandung konten tentang penyalahgunaan obat-obat 
terlarang, Narkoba, ajakan mengonsumsi miras; (4) Tidak berisi 
ajakan untuk melakukan terorisme, radikalisme, dan perdagangan 
anak; (5) Tidak berisi/mengandung spam dan malware; serta (6) 
Tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
lainnya.

Regulasi dalam bentuk pembatasan yang terkait dengan 
penggunaan internet bukan hanya terjadi di Indonesia. Hampir 
semua negara memiliki produk hukum yang berfungsi sebagai 
payung regulasi internet. Namun bukan berarti lantas praktik 
regulasi dalam bentuk sensor di semua negara adalah sama. Ada 
banyak perbedaan terkait dengan pelaksanaan dan ketentuan 
hukum mengenai proses serta mekanisme pembatasan internet 
yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dengan Indonesia.
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Terkait dengan Permenkominfo yang mengatur perihal 
pembatasan tersebut, maka menarik untuk melihat bagaimana 
ketentuan praktik pembatasan dan sensor internet yang dilakukan 
oleh negara-negara lain, khususnya negara-negara yang memiliki 
indeks kebebasan internet yang paling tinggi, sebagaimana indeks 
yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Freedom 
House pada tahun 2017.

Salah satu negara yang berada di urutan atas dalam indeks Freedom 
House tersebut adalah Kanada. Kanada menduduki peringkat ke-3 
dari 65 negara dalam Indeks Kebebasan Internet yang dikeluarkan 
oleh Freedom House pada tahun 2017, sementara Indonesia 
berada di posisi ke-37 (Freedom House, 2017, hal. 24). Freedom 
House dalam laporannya menyatakan bahwa secara umum, 
Kanada memiliki kebebasan internet yang besar dari pembatasan 
yang dilakukan pemerintah (freedomhouse.org, 2017). Konten-
konten yang masuk dalam kategori yang harus ditutup, ada yang 
diatur oleh pemerintah pusat, namun ada juga yang diatur oleh 
pemerintah lokal. Konten yang diblokir oleh pemerintah pusat 
diantaranya adalah website yang mengandung unsur pornografi 
anak serta pelanggaran atas hak cipta. Konten yang diblokir oleh 
pemerintah lokal, diantaranya adalah website perjudian online 
yang sudah diblokir oleh Pemerintah Quebec sejak tahun 2016 
(freedomhouse.org, 2017). 

Lembaga yang berwenang untuk meregulasi internet di Kanada 
adalah Canadian Radio-television and Telecommunications 
Commission atau Komisi Televisi, Radio, dan Telekomunikasi 
(CRTC) yang berada dibawah Departemen Kebudayaan Kanada. 
CRTC dalam hal ini memiliki wewenang untuk meregulasi 
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komunikasi di internet terutama yang berbentuk audio atau video. 
Terkait dengan mekanisme penutupan website, Freedom House 
mencatat bahwa tidak ada konten di internet yang dapat ditutup 
oleh Pemerintah Kanada bila tidak ada perintah dari pengadilan, 
dan menggunakan lembaga peradilan, khususnya peradilan sipil. 
Untuk menutup website merupakan hal yang umum dilakukan di 
Kanada, salah satunya adalah yanng terkait dengan konten yang 
melanggar hak cipta.

Masih terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2004, Mahkamah 
Agung Kanada memberi putusan bahwa internet service provider 
(ISP) tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran 
yang dilakukan oleh penggunanya (freedomhouse.org, 2017). 
Untuk kasus hak cipta misalnya, pemilik hak cipta bisa menyatakan 
keberatan kepada ISP mengenai konten di website tertentu. Sesuai 
ketentuan hukum, jika ISP menerima laporan keberatan, maka 
laporan tersebut wajib diteruskan kepada pengguna ISP yang 
ditujukan. Namun, ISP tidak memiliki kewajiban untuk menutup 
konten tersebut. Bila pihak yang membuat laporan tidak puas 
dengan hasil yang didapatkan, maka ia dapat menempuh jalur 
hukum.

Salah satu pihak yang paling sering melakukan gugatan untuk 
menutup website melalui lembaga peradilan di Kanada adalah 
perusahaan media. Pada bulan Maret tahun 2017 misalnya, 
Pengadilan Federal Kanada mengeluarkan perintah untuk 
menutup salah satu website yang menyediakan perangkat lunak 
yang dapat digunakan untuk menyaksikan program televisi yang 
dilindungi oleh hak cipta (freedomhouse.org, 2017).
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Kembali ke perihal Permenkominfo tentang penangan situs 
internet bermuatan negatif tersebut, sesungguhnya sejak awal 
dirancang dan setelah diundangkan, sudah mendapatkan kritik 
dari kalangan masyarakat sipil. Beberapa diantaranya adalah: 
Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), ICT Watch, 
ELSAM, SAFEnet dan PAMFLET. Argumen koalisi masyarakat sipil 
menyebutkan bahwa pembatasan HAM kebebasan berekspresi 
harus dilakukan melalui undang-undang. Pengertian “konten 
negatif” dalam Permenkominfo ini  juga dinilai sangat luas dan 
multitafsir, sehingga rentan untuk melanggar HAM (icjr.or.id, 
11/8/2014 dan tekno.kompas.com, 8/8/2014). 

Anggara Suwahju Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal 
Justice Reform (ICJR), mengatakan bahwa, semua materi 
pembatasan harus diatur berdasarkan Pasal 28J UUD 1945, yaitu 
menggunakan Undang-Undang. Disahkannya Permenkominfo 
seusai Pemilihan Presiden (Pilpres) dan masih berlangsungnya 
proses sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu 
juga dinilai tidak tepat karena akan membebani pemerintahan 
selanjutnya di masa transisi (icjr.or.id, 7/8/2014).  

Lebih jauh, Permenkominfo ini membuat kewenangan 
Kemenkominfo menjadi sangat besar dan terlalu luas, karena 
Permenkominfo menempatkan Menkominfo sebagai pelapor, 
pengadu, penyidik, penuntut, pembuat standar sekaligus penilai 
atau hakim. Berdasarkan Permenkominfo tersebut, Kemenkominfo 
juga bertindak sebagai pelaksana dalam kebijakan blocking 
dan filtering. Kewenangan ini dinilai terlalu luas dan hampir 
tanpa kontrol, sementara Kemenkominfo bukan merupakan 
aparat penegak hukum yang berwenang menilai suatu konten 
bertentangan dengan hukum atau tidak (icjr.or.id, 11/8/2014).  
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Studi ini juga menjelaskan tentang potensi masalah dari 
kewenangan Kemenkominfo dalam menangani pemblokiran 
berdasarkan keputusan lembaga lain. Kemenkominfo menjadi 
eksekutor atas keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
mengeluarkan daftar 227 start-up fintech ilegal (lihat Tabel 2). 
Kemenkominfo kemudian menetapkan pemblokiran terhadap 
227 start-up fintech tersebut tanpa melakukan kajian lebih lanjut 
tentang keputusan tersebut. Padahal tindakan seperti ini sangat 
berpotensi menghambat kemudahan dan kepastian usaha karena 
kewenangan pemblokiran lintas lembaga. 

Melihat polemik penerapan Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 dan 
dampaknya terhadap kebebasan berekspresi maupun kebebasan 
ekonomi, Suara Kebebasan membuat makalah kebijakan tentang 
Permenkominfo ini. Kami memulai ulasan dengan penjelasan 
singkat tentang pelaksanaan kebijakan Permenkominfo. 

Selanjutnya, kami juga akan memaparkan permasalahan penerapan 
Permenkominfo dan tanggapan para pemangku kepentingan yang 
terkait. Bagian permasalahan tersebut akan diikuti oleh analisis 
kami terkait penerapan Permenkominfo. Kami menutup makalah 
kebijakan ini dengan rekomendasi kebijakan untuk Permenkominfo 
yang melindungi dan mendukung kebebasan berekspresi dan juga 
kebebasan ekonomi di Indonesia.

Tujuan

Makalah kebijakan ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan 
Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan 
Situs Internet Bermuatan Negatif dan mendorong kebijakan 
Kemenkominfo yang transparan dan efektif dalam melindungi 
kebebasan berekspresi dan kebebasan ekonomi di Indonesia.
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Untuk menjawab pertanyaan utama tersebut, makalah kebijakan 
ini mengajukan beberapa pertanyaan turunan:
a. Bagaimana Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 diterapkan 

selama ini? 
b. Apa saja permasalahan terkait penerapan Permenkominfo 

No. 19 Tahun 2014?
c. Bagaimana dampak Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 

terhadap beragam pemangku kepentingan? 
d. Apa rekomendasi untuk kebijakan Kemenkominfo yang 

transparan, kontekstual dan relevan dalam mendorong dan 
melindungi kebebasan berekspresi di Indonesia?

Metodologi

Studi kebijakan ini kami lakukan dengan pendekatan kualitatif 
dari bulan Juli hingga bulan September 2018. Kami melakukan 
studi dokumen terhadap Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 dan 
peraturan perundang-undangan terkait, pemberitaan, laporan, 
dan informasi lain sehubungan Permenkominfo tersebut.

Untuk memperdalam dan mengkonfirmasi hasil temuan dari 
studi dokumen tersebut, serta untuk lebih memahami isu terkait 
Permenkominfo No. 19 Tahun 2014, kami juga melakukan 
wawancara semi terstruktur kepada para narasumber yang relevan 
dengan topik ini. Para narasumber mewakili beragam afiliasi, 
seperti Kemenkominfo, akademisi bidang Ilmu Komunikasi, pakar 
Ilmu Hukum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), aktivis 
Hukum dan HAM, penggiat sosial media, dan jurnalis. Daftar 
narasumber dapat dilihat di bagian akhir makalah ini. 
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Penerapan 
Permenkominfo  

No. 19 Tahun 2014

Dikutip langsung melalui situs Kemenkominfo, Staf Ahli Bidang 
Hukum, Henri Subiakto, memberikan paparan mengenai bagaimana 
cara mekanisme pemblokiran situs konten negatif yang dilakukan 
oleh Kemenkominfo. Masyarakat dapat membuat pengaduan 
mengenai situs yang mengandung unsur SARA, kekerasan, atau 
pornografi kepada Kemenkominfo melalui email: aduankonten@
mail.kominfo.go.id (kominfo.go.id, 22/2/2017).

Untuk selanjutnya laporan akan dikaji oleh Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS) Kemenkominfo apakah benar website yang diadukan 
mengandung unsur-unsur yang melanggar undang-undang, dan 
apabila memang demikian, maka pemilik website tersebut dapat 
dijerat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(UU ITE.)

Laporan yang diajukan masyarakat tersebut nantinya akan 
ditampung di website TRUST+Positif yang dibuat oleh 
Kemenkominfo. Pada masa kepemimpinan Menteri Rudiantara, 
sebagaimana yang dikutip dari Kompas.com (27/1/2016), 
Kemenkominfo membentuk empat panel yang berisi orang-orang 
yang menguasai bidang tersebut untuk mengevaluasi laporan-
laporan yang diterima oleh Kemenkominfo. Empat panel yang 

mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id
mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id
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dimaksud adalah bidang terorisme dan SARA; bidang Investasi 
Ilegal, Penipuan, Perjudian; bidang Obat dan Makanan serta 
Narkoba; serta bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Bila website yang dilaporkan memang mengandung unsur 
pelanggaran hukum, maka Kemenkominfo akan memasukkan 
website tersebut ke dalam daftar TRUST+Positif, dan mewajibkan 
seluruh penyedia jasa internet untuk memblokir website tersebut 
dalam waktu 3X 24 jam. Berdasarkan wawancara dengan 
koordinator SAFEnet, Damar Juniarto, apabila penyedia jasa 
internet tidak juga memblokir website yang masuk dalam daftar 
TRUST+Positif dalam waktu 3X 24 jam, maka izinnya akan 
dicabut oleh Kemenkominfo (Wawancara dengan Damar Juniarto, 
Koordinator Regional SAFEnet, 8 Agustus 2018).

Pada 7 Agustus 2018, Kemenkominfo mengeluarkan kebijakan 
baru untuk meregulasi konten yang dianggap negatif di internet, 
yakni memaksa pada penyedia jasa internet untuk menyalakan 
mode safe search pada setiap mesin pencari yang digunakan di 
Indonesia, seperti Google dan Bing, untuk memfilter konten-
konten yang melanggar hukum (inet.detik.com, 3/8/2018). 

Berdasarkan Permenkominfo No. 19 Tahun 2014, terkait 
pelaksanaan penanganan serta blokir konten negatif di internet, 
ada beberapa pemangku kepentingan. Yang pertama adalah 
Menkominfo sebagai pimpinan dari Kemenkominfo selaku lembaga 
yang memiliki wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan 
blokir situs di Indonesia. Setelah Menkominfo, sesuai dengan 
Permenkominfo tersebut, dalam Pasal 1 Ayat (4) dinyatakan bahwa 
Ditjen Pelaksana dari kebijakan tersebut adalah Ditjen Aptika.
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Direktur Jenderal yang mengepalai Ditjen merupakan seseorang 
yang memiliki wewenang untuk menjalankan peraturan 
Menkominfo tersebut. Dalam Permenkominfo ini disebutkan 
bahwa Ditjen Aptika merupakan pengurus dari situs TRUST+Positif 
sebagai wadah situs yang diblokir oleh Kemenkominfo. Ditjen 
Aptika memiliki wewenang untuk mengawasi dan memantau 
proses pemblokiran tersebut.

Selain Direktur Jenderal yang mengelola TRUST+Positif, sejak 
bulan April tahun 2015, Menkominfo Rudiantara telah membentuk 
4 panel untuk mengevaluasi laporan-laporan pengaduan yang 
diterima oleh Kemenkominfo. Diantaranya adalah bidang 
Terorisme dan SARA, bidang Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, 
bidang Obat dan Makanan serta Narkoba, serta bidang Hak 
Kekayaan Intelektual.

Menkominfo telah memberi akses khusus kepada Kepala 
Kepolisian RI (Kapolri), Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), dan 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) khusus untuk 
memblokir situs-situs yang bermuatan radikalisme dan terorisme. 
Kapolri, Kepala BIN, serta BNPT dalam hal ini memiliki wewenang 
untuk langsung memblokir situs yang bermuatan terorisme dan 
radikalisme tersebut tanpa melewati panel terlebih dahulu (tekno.
kompas.com, 27/1/2016).

Ditjen Aptika memiliki tugas pokok: merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang aplikasi 
informatika. Sementara itu, fungsi Ditjen Aptika sebagai berikut: 
(1) Perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika (aptika); (2) 
Pelaksanaan kebijakan di bidang aptika; (3) Penyusunan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria di bidang aptika; (4) Pemberian 
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bimbingan dan evaluasi di bidang aplikasi informatika; serta (5) 
Pelaksanaan administrasi Ditjen Aptika. 

Ditjen Aptika memiliki susunan organisasi yang terdiri dari 1 
satu Sekretariat Ditjen dan lima Direktorat yaitu: Direktorat 
E-Government, Direktorat E-Business, Direktorat Pemberdayaan 
Informatika, Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika, 
Direktorat Keamanan Informasi. Berdasarkan Laporan Tahunan 
Kemenkominfo Tahun 2016, pagu anggaran Ditjen Aptika 
mencapai lebih dari 204 miliar Rupiah dengan tingkat realisasi 
anggaran mencapai lebih dari enam puluh persen.

Dalam kaitannya dengan program Whitelist Nusantara, Ditjen 
Aptika pertama kali memblokir konten negatif sejak tahun 
2010. Dalam perjalanannya Forum Penanganan Situs Internet 
Bermuatan Negatif dibentuk sejak tahun 2015. Pembentukan 
forum ini didasari oleh semakin banyaknya jenis situs negatif yang 
dilaporkan, sementara Kemenkominfo tidak memiliki kapasitas 
dan kompetensi dalam menilai konten-konten tersebut. 

Catatan lain dari program Whitelist Nusantara ialah kegiatan yang 
dilakukannya bersifat swakelola dan penunjukan pihak ketiga, 
serta bekerja sama dengan pihak terkait baik pemerintah, swasta, 
dan organisasi lainnya atau asosiasi. Pagu anggaran TRUST+Positif 
- nama generik dari program aduan konten negatif – mencapai 
lebih dari 1,7 miliar Rupiah berdasarkan Laporan Tahunan 2016 
Ditjen Aptika. Sementara itu, alur kerja pemblokiran konten negatif 
beserta alasan pemblokiran dapat digambarkan di Gambar 1 dan 
Gambar 2 berikut ini.
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Gambar 1. Cara kerja Sistem Whitelist Nusantara

Gambar 2. Alasan Pemblokiran Situs (Desember 2016)
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Para Pemangku Kepentingan  
terkait Ditjen Aptika

Ditjen Aptika memiliki pelbagai pemangku kepentingan yang 
bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung. Dari 
program yang digulirkan sekurangnya terdapat lima pihak terkait 
sebagai berikut:

I. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga 
Negara lainnya

II. Sektor Swasta meliputi perusahaan rintisan dan perusahaan 
existing

III. Universitas dan Organisasi Masyarakat Sipil dengan pelbagai 
latar belakangnya

IV. Kementerian Informatika dari negara sekawasan ASEAN

V. Konsumen pengguna jasa aplikasi informatika

Masing-masing pemangku kepentingan memiliki berbagai aspirasi 
terhadap kemajuan aplikasi informatika di Indonesia, keinginan 
untuk terlibat yang beragam, pengaruh yang berbeda dalam 
melakukan input perubahan kebijakan maupun evaluasi kebijakan 
yang telah ada. 

Dampak Perubahan UU ITE terhadap 
Penerapan Permenkominfo

Revisi UU ITE No. 11 Tahun 2018 menjadi UU. No. 19 Tahun 2016 
sebagai salah satu dasar hukum Permenkominfo No. 19 Tahun 
2014 juga telah berpengaruh terhadap pelaksanaan wewenang 
Kemenkominfo dalam melakukan penutupan situs. Naskah 
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-
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Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU Revisi 
UU ITE) telah disampaikan Presiden kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), melalui surat bernomor R-79/ Pres/12/2015 
tertanggal 21 Desember 2015. 

Melalui surat tersebut, Presiden juga menugaskan Menteri 
Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Revisi 
UU ITE bersama DPR RI. Revisi UU ITE merupakan komitmen 
pemerintah untuk menanggapi aspirasi masyarakat yang 
menghendaki perubahan terhadap sejumlah ketentuan yang 
berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat melalui sistem 
elektronik. 

Dalam prosesnya, revisi UU ITE telah dipersiapkan selama 
setahun terakhir dengan melibatkan berbagai kelompok 
masyarakat maupun unsur pemerintah yang berkepentingan 
dengan penerapan UU ITE. Salah satu tujuan revisi UU ITE juga 
berhubungan erat dengan pelaksanaan Permenkominfo ini yang 
menekankan pada konten dalam sistem elektronik. Tujuan Revisi 
UU ITE adalah untuk menghindari multi-tafsir terhadap penerapan 
Pasal 27 Ayat (3) yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik melalui sistem elektronik. Muatan utama 
revisi bersumber pada pengurangan ancaman pidana pencemaran 
nama baik. 

Pemerintah mengusulkan pengurangan ancaman pidana dari 
semula 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, sehingga tidak 
perlu dilakukan penahanan. Selain itu, revisi juga dilakukan untuk 
menegaskan bahwa Pasal 27 Ayat (3) merupakan delik aduan, 
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sehingga harus ada laporan atau aduan dari korban pencemaran 
nama baik sebelum diproses oleh penyidik. 

Hal lain yang juga ditambahkan adalah ketentuan mengenai “right 
to be forgotten” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 
26, sebagai berikut: 

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus 
Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di 
bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan 
berdasarkan penetapan pengadilan; 

2. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan 
mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah 
tidak relevan. Mengingat pentingnya Revisi UU ITE karena 
menyangkut kepentingan publik dan prosesnya tidak selesai 
dalam waktu satu tahun, maka pada tahun 2016 kegiatan ini 
kembali masuk didalam Perjanjian Kinerja Kementerian.

Terlepas dari revisi UU ITE untuk menghindari pembelengguan 
terhadap kebebasan berpendapat, dalam perjalanannya hingga 
saat ini, penerapan Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 tetap 
berpolemik. Bagian berikut akan membahas polemik penerapan 
Permenkominfo dari beragam aspek dan melihat kasus-kasus 
penutupan situs, dan pelanggaran berekspresi yang telah terjadi. 
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Polemik Penerapan 
Permenkominfo  

No. 19 Tahun 2014

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penerapan 
kebijakan Permenkominfo sejak awal telah mengundang 
kritik dari masyarakat sipil. Namun, Kemenkominfo menilai 
bahwa pihaknya hanya menjalankan amanat Pasal 20 Ayat 
2a Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE). Pasal tersebut pada dasarnya menyebutkan kewajiban 
pemerintah untuk melakukan pencegahan, penyebarluasan 
dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, pemblokiran situs dilihat sebagai wujud 
kedaulatan digital sesuai dengan mandat Pasal 20 Ayat 2a UU ITE 
tersebut. Kemenkominfo tidak melakukan pembredelan terhadap 
pers dan tetap tunduk pada UU Pers. Di sisi lain, platform 
digital juga tidak boleh bertentangan dengan hukum positif. 
Dalam kasus aplikasi Tiktok misalnya, Kemenkominfo bertindak 
berdasarkan hasil jajak pendapat (3000 responden) dan laporan 
lembaga perlindungan anak, bahwa konten pornografi di Tiktok 
wajib diblokir karena mengandung tayangan yang bermasalah 
(Wawancara dengan Henri Subiakto, Staf Ahli Kemenkominfo 
Bidang Komunikasi dan Media Massa, 24 Agustus 2018).
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Sementara itu, terkait suara dari Senayan perihal kebijakan 
pemblokiran ini, kami mewawancarai Syaiful Bahri Anshori, 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 
Komisi I dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Dalam 
pandangannya, terkadang implementasi suatu kebijakan sangat 
berbeda dari apa yang dimandatkan oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi hirarkinya. Tantangan lainnya juga 
ada pada ranah pengawasan dari DPR agar lebih efektif. Ia juga 
menilai bahwa “syarat-syarat pemblokiran perlu penyempurnaan 
dan memerlukan masukan dari beragam pemangku kepentingan” 
(Wawancara dengan Syaiful Bahri Anshori Anggota Komisi I DPR 
RI (FPKB), 25 September 2018).

Di sisi lain, salah satu anggota koalisi masyarakat sipil yang 
mengkritik Permenkominfo tersebut, IMDLN, menyatakan bahwa 
pembatasan kebebasan berekspresi mengharuskan negara untuk 
melalui tiga rangkai ujian. Pertama, pembatasan kebebasan 
berekspresi harus melalui undang-undang. Kedua, pembatasan 
hanya diperbolehkan sesuai dengan Pasal 19 Ayat 3 Kovenan 
Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik. Sementara itu, ICT Watch mengkritisi 
ketidakjelasan landasan TRUST+Positif sebagai dasar untuk 
pembuatan database terkait konten situs, selain proses yang tidak 
transparan dan akuntabel (tekno.kompas.com, 8/8/2014).  

Keberatan dan kritik aliansi masyarakat sipil terhadap 
Permenkominfo ini pun telah mendorong terbentuknya SIKA, 
Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (icjr.or.id, 
31/3/2015). SIKA menuntut DPR dan pemerintah untuk segera 
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merombak regulasi tentang informasi dan komunikasi. SIKA terdiri 
dari beberapa lembaga sebagai berikut: Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI), Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), ICT 
Laborary for Social Change ILAB, Lembaga Studi dan Advokasi 
Masyarakat (ELSAM), Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), 
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lembaga Studi Pers dan 
Pembangunan (LSPP), Medialink, Offstream, Pemantau Regulasi 
dan Regulator Media (PR2Media), Public Virtue Institute PVI, 
Remotivi, Rumah Perubahan Lembaga Penyiaran Publik, Satudunia, 
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan 
Yayasan TIFA.

Keberadaan SIKA dilatarbelakangi oleh maraknya kriminalisasi 
terhadap pencemaran nama baik, pemblokiran situs sepihak, 
dan monopoli kepemilikan infrastruktur informasi. SIKA juga 
menilai dibandingkan melahirkan UU, Kemenkominfo lebih 
aktif mengeluarkan Permenkominfo yang tidak melalui proses 
pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
partisipasi masyarakat (nasional.tempo.co, 10/8/2014). 

Bahkan sebulan setelah diundangkan, Permenkominfo tersebut 
juga mengundang kritik dari DPR. Anggota Komisi I DPR RI yang 
bermitra dengan Kemenkominfo, Helmy Fauzi dari Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), mengatakan bahwa 
Kemenkominfo terlalu sibuk mengurusi hal berbau pornografi 
dibandingkan penanganan informasi terkait terorisme, yang lambat 
ditangani, meskipun payung hukum untuk penindakannya sudah 
jelas dan banyak. Helmy juga mengkritisi proses pemblokiran situs 
pornografi yang tidak transparan dan tidak pernah melibatkan 
DPR terkait aturan pembatasan internet (icjr.or.id, 11/8/2014). 



20

Studi Kebijakan tentang Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika  
No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Laporan ICJR dan IMDLN tentang Kebebasan Internet Indonesia: 
Perjuangan Meretas Batas (2000-2010) juga menyebutkan bahwa 
UU ITE sebagai salah satu dasar hukum Permenkominfo ini, juga 
dinilai bermasalah terhadap kriminalisasi berlebihan terhadap 
kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi dalam konteks 
penyadapan. 

Kebebasan berekspresi harus dihormati karena menjadi 
dasar demokrasi. Regulasi tetap penting, namun harus tetap 
memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap dijaga. Untuk 
itu, dialog kebijakan antara pemerintah dan para pegiat kebebasan 
berekspresi dari kelompok masyarakat sipil sangat penting 
untuk membuat produk kebijakan yang melindungi kebebasan 
berekspresi (Wawancara dengan Sunudyantoro, Redaktur Politik 
Koran TEMPO, 23 Juli 2018). 

Selain itu, SIKA juga menegaskan bahwa UU ITE seharusnya tidak 
mengatur ketentuan pidana konvensional, seperti terkait pidana 
kesusilaan, penghindaan dan pencemaran nama baik, ancaman 
kekerasan, serta penyebaran kebencian berlatar SARA (icjr.
or.id, 31/3/2015). Ketentuan pidana konvensional seharusnya 
dikembalikan ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Pasal-pasal pidana tersebut telah banyak digunakan untuk 
membungkam kritik terhadap pemerintah dan pihak pemberi 
layanan publik lainnya, termasuk pasal pencemaran nama baik 
yang mengkriminalisasi orang biasa yang mengkritik melalui 
media sosial. Berikut Tabel 1 yang menunjukkan beberapa contoh 
kasus yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), UU ITE, dan peraturan perundangan-undangan terkait 
lainnya untuk menindak kebebasan berekspresi. Sementara, Tabel 
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2 memberikan data mengenai beberapa kasus terkait situs yang 
diblokir oleh Kemenkominfo.

Tabel 1. Daftar Pelanggaran Kebebasan Berekspresi  
di Indonesia

Tanggal/
Tahun

Bentuk  
Pelanggaran

Undang-Undang  
yang Dikenakan

2018 Musisi Ahmad Dhani ditahan 
karena dianggap menyebarkan 
kebencian dan menghina 
presiden.

Pasal 28 UU ITE

9 Mei 
2017

Mantan gubernur DKI Jakarta 
Basuki Tjahaja Purnama 
divonis 2 tahun karena 
mengatakan jangan mau 
dibohongi pakai surat Al 
Maidah 51.

Pasal 156a KUHP 
Tentang mengeluarkan 
perasaan atau melakukan 
perbuatan permusuhan, 
penyalahgunaan, atau 
penodaan terhadap suatu 
agama. 

22 
Agustus 
2016

Florence Sihombing divonis 
bersalah karena dianggap 
menghina warga Yogyakarta 
melalui sosial media Path.

Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 
45 Ayat (1) UU ITE

2015 Pelarangan diskusi Peristiwa 
1965 di acara Ubud Writers & 
Readers Festival 2015.

Tap MPRS Nomor XXV 
Tahun 1966 Tentang 
Pembubaran Partai 
Komunis Indonesia

2010 Vonis penahanan vokalis Ariel 
Peterpan karena beredarnya 
video seks dirinya dengan 
seorang aktris.

Pasal 29 UU Pornografi 
dan Pasal 27 UU ITE

19 - 20 
Juli 2012

Polisi membubarkan dan 
menangkap paksa demonstran 
Papua di Jayapura, Manokwari, 
dan Wamena.

14 Juni 
2012

Alexander Aan divonis 2,5 
tahun penjara karena dianggap 
menyebarkan atheisme

Pasal 156a KUHP dan 
Pasal 27 Ayat 3 UU ITE

Dari berbagai sumber, diolah. 
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Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa Kemenkominfo 
telah menggunakan Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 
dengan intensif. Sejak diundangkan hingga akhir bulan Maret 
2015, Kemenkominfo tercatat telah menutup 22 situs (icjr.or.id, 
11/8/2014). Bahkan data di atas juga menunjukkan bahwa 
Kemenkominfo telah melakukan penutupan situs sebelum 
Kemenkominfo memiliki Permenkominfo yang dikeluarkan khusus 
untuk menangani konten yang bermuatan negatif.

Mayoritas kasus yang menggunakan UU ITE dan Permenkominfo 
terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, 
pornografi, penistaan agama, serta penyebaran gagasan atheisme, 
radikalisme, dan terorisme. Namun, yang menarik adalah, 
Permenkominfo tersebut juga memiliki dampak terhadap pelaku 
ekonomi, seperti industri teknologi finansial atau yang sering 
dikenal dengan sebutan fintech.

Industri keuangan berbasis internet (fintech) terkena imbas 
dari kebijakan pemblokiran. Fintech sendiri merupakan salah 
satu sektor industri teknologi yang sedang berkembang pesat 
di Indonesia. Industri ini mencakup beberapa aktivitas dan 
kategori, seperti fintech yang menyediakan layanan pembayaran 
(payment), pinjaman (lending), pembiayaan kolektif (crowdfunding), 
perencanaan keuangan (financial planning), aggregator, dan 
sebagainya. Sebagai salah satu inovasi teknologi berbasis internet, 
fintech berperan menyediakan inklusi keuangan nasional, dalam 
hal ini membantu kebutuhan terhadap layanan pembayaran dalam 
aktivitas ekonomi dan bisnis. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengawasi lembaga 
keuangan di Indonesia juga mulai mengatur aktivitas fintech yang 
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sedang berkembang pesat di Indonesia. Di tahun 2016, OJK 
menerbitkan Peraturan OJK tentang dana pinjaman (P2P) yang 
diatur di Peraturan OJK (POJK) No. 77/77/POJK.1/2016. Di tahun 
2018, OJK juga mengeluarkan peraturan yang lebih komprehensif 
sebagai payung hukum industri fintech yang mencakup ruang 
lingkup bisnis, penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, dan 
seterusnya. 

Dalam praktiknya, OJK juga melakukan penertiban terhadap 
fintech yang dianggap melanggar aturan yang berlaku. Berdasarkan 
Peraturan OJK No. 77/77/POJK.1/2016, OJK mengeluarkan 
daftar 227 fintech ilegal yang bertujuan mencegah kerugian di 
masyarakat akibat maraknya aplikasi simpan pinjam (P2P lending) 
keuangan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. 
Kemenkominfo juga melakukan pemblokiran terhadap 227 daftar 
fintech ilegal yang dikeluarkan oleh OJK pada bulan Juli 2018. 
Beberapa kasus yang melibatkan dana pinjaman yang dikeluarkan 
oleh beberapa perusahaan fintech berbasis aplikasi ke masyarakat, 
dianggap merugikan konsumen karena melakukan penagihan yang 
bersifat intimidatif dan menimbulkan ketidaknyamanan (ekonomi.
kompas.com, 30/6/2018).

Walaupun begitu, masalah muncul karena dua lembaga tersebut – 
OJK dan Kemenkominfo – belum memiliki mekanisme pemblokiran 
yang baik dan adil. Beberapa fintech yang menganggap keputusan 
tersebut tidak tepat, juga tidak memiliki saluran hukum yang kuat, 
agar bisa melakukan banding terhadap keputusan OJK ataupun 
Kemenkominfo tersebut. Di sisi lain, pihak lembaga terkait saling 
melempar kewenangan dari proses tersebut. 
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Masalah lain juga muncul akibat kebingungan dari kebijakan 
pemblokiran antar lembaga ini. Apakah tergugat melakukan 
banding ke lembaga terkait atau langsung ke Kemenkominfo? 
Apabila maju ke proses peradilan, siapa yang akan digugat, 
Kemenkominfo atau lembaga yang memberikan surat pemblokiran 
ke Kemenkominfo? Proses prosedural dari kebijakan pemblokiran 
ini berpotensi melahirkan ketidakpastian usaha bagi industri yang 
baru berkembang. 

Beragamnya permasalahan penerapan Permenkominfo ini, baik 
dari sisi pelaksanaan yang dinilai tidak transparan dan akuntabel; 
posisi Kemenkominfo sebagai aktor tunggal dengan kewenangan 
yang tidak terkontrol; mekanisme penerapan yang tidak jelas, serta 
dampak terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan ekonomi, 
juga mengundang tanggapan dan reaksi dari pihak pemerintah 
dan non-pemerintah. Bagian selanjutnya akan membahas hal ini 
lebih lanjut.



28

Studi Kebijakan tentang Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika  
No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Tanggapan dan Reaksi 
Pemerintah dan 
Masyarakat terkait 
Permenkominfo

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh para penulis 
dari penelitian ini dengan beberapa narasumber, dapat dilihat 
bahwa pendapat yang dikemukakan oleh narasumber berbeda-
beda. Terkait dengan hal tersebut, kami membagi pandangan 
narasumber menjadi 4 aspek, yakni pandangan terhadap 
Permenkominfo, pandangan terhadap kebijakan kebebasan 
berekspresi, pandangan terhadap peran negara yang ideal dalam 
mengatur kebebasan berekspresi, serta rekomendasi realistis yang 
dimiliki oleh narasumber untuk mendorong kebebasan berekspresi 
di Indonesia.

Misalnya, kebebasan berekspresi merupakan sesuatu yang harus 
dilindungi karena hal tersebut merupakan pilar dasar dari demokrasi 
dan sudah merupakan tugas dari media massa untuk memastikan 
demokrasi dapat berjalan dengan baik. Negara memiliki peran 
yang sangat penting untuk menindak kelompok-kelompok 
penyebar kebencian Namun, penanganan yang dilakukan oleh 
negara untuk menindak kelompok-kelompok penyebar kebencian 
tersebut harus tepat dan pada tempatnya (Wawancara dengan 
Sunudyantoro, Redaktur Politik Koran TEMPO, 23 Juli 2018).
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Pemblokiran akses terhadap situs tertentu oleh pemerintah juga 
dinilai bukan sebagai pelanggaran kebebasan berekspresi, namun 
merupakan bentuk pelanggaran atas hak akses terhadap informasi 
yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, pemerintah masih memiliki 
peran penting untuk mengatur dan membatasi ekspresi-ekspresi 
tertentu. Diantaranya terhadap ekspresi yang dapat mengancam 
keamanan bangsa, menyerang orang lain atau kelompok tertentu, 
mengobarkan kebencian antar kelompok, serta mendehumanisasi 
manusia. Eskpresi kebencian semacam ini harus dibatasi karena 
dapat membahayakan nyawa banyak orang (Wawancara dengan 
Damar Juniarto, Koordinator Regional SAFEnet, 8 Agustus 2018).

Dari sisi pemerintah, terkait kritik terhadap Permenkominfo No. 19 
Tahun 2014, Ditjen Aptika, Bambang Heru Tjahjono, menjelaskan 
bahwa Permenkominfo ini merupakan tata cara melaporkan terkait 
situs yang dianggap mengganggu dan dikehendaki untuk ditutup. 
Masyarakat dapat melaporkan berdasarkan Permenkominfo 
melalui acuan UU ITE dan UU Pornografi. Dengan demikian, 
Permenkominfo hanya mengatur pelaporan dan berproses lewat 
evaluasi hingga keputusan untuk ditutup atas dasar aduan dari 
masyarakat (inet.detik.com, 11/8/2014). 

Lebih jauh, juru bicara Kemenkominfo, Ismail Cawidu, mengatakan 
pemblokiran hanya bisa otomatis melalui Permenkominfo pada 
konten pornografi dan kekerasan seksual anak, bukan konten 
ISI atau terorisme. Hal ini disebabkan karena konten-konten 
tersebut membutuhkan laporan dari lembaga negara yang lain. 
Diantaranya adalah Kemlu, Kemkopolhukam dan Kemhukham. 
Di sisi lain, Menhukham saat itu mengatakan Kemenkominfo 
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tak perlu menunggu meskipun kementeriannya mengkaji dulu 
(nasional.tempo.co, 5/8/2014).

Tifatul Sembiring, Menkominfo saat itu yang menerbitkan 
Permenkominfo tersebut menegaskan fokus kementeriannya 
adalah menutup atau blokir propaganda ISIS dengan mencabut 
atau menghapus konten. Kemenkominfo tidak berurusan 
dengan pelacakan pelaku pengunggah dan penyebar konten, 
yang merupakan urusan Cyber Crime Markas Besar Kepolisian 
Republik Indonesia (Mabes Polri). Tifatul sendiri baru melakukan 
pemblokiran situs setelah diperintah oleh Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono (nasional.tempo.co, 6/8/2014). 

Sampai akhir bulan Maret 2015, terbilang 22 situs telah diblokir 
karena ditenggarai mengerakkan paham radikalisme dan/atau 
simpatisan radikalisme. Dalam perjalanannya, Kemenkominfo juga 
telah menutup aplikasi Tik Tok di bulan Juli 2018, yang dilaporkan 
rentan dengan konten pornografi, khususnya terhadap anak-anak. 
Kemenkominfo juga mengutarakan bahwa tindakannya ini didasari 
oleh laporan oleh masyarakat.

Terkait dengan posisi dan pandangan Kemenkominfo tersebut, 
Dosen dan Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ade 
Armando, mengatakan bahwa kebebasan berekspresi sangat 
penting dan patut diperjuangkan, terutama melalui komunikasi 
massa. Namun, harus ada pembatasannya. Terkait Permenkominfo 
No. 19 Tahun 2014, Pemerintah dalam UU bertugas untuk 
melakukan pembatasan, salah satunya terkait pornografi yang 
telah didefinisikan dengan jelas. Dalam hal ini, pembatasan 
kebebasan berekspresi oleh negara juga harus dilakukan jika 
melanggar ketertiban sosial, seperti lewat ujaran kebencian. 
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Lebih jauh, harus ada spesifikasi yang jelas tentang pembatasan 
atau pelarangan dalam UU agar tidak menjadi pasal karet dan 
bermasalah, seperti yang terjadi dalam UU ITE dan UU Pornografi 
(Wawancara  dengan Ade Armando, Dosen dan Pakar Ilmu 
Komunikasi Universitas Indonesia, 12 Juli 2018).

Sementara, Nukman Luthfie, seorang Penggiat Sosial Media, 
mengatakan bahwa negara wajib melindungi warga dari kejahatan 
dan perbuatan hukum lainnya. UU ITE merupakan langkah yang 
benar karena lewat produk hukum ini, pemerintah menjalankan 
perannya untuk melindungi warga negara sesuai dengan mandat 
konstitusi. Rekomendasi yang realistis untuk memperkuat 
kebebasan berekspresi adalah dengan UU yang mengatur 
platform, seperti yang dilakukan Jerman dalam jangka pendek. UU 
ITE dianggap belum cukup mengatur soal ini. Dalam hal ini, literasi 
digital menjadi penting, termasuk yang mencakup perubahan 
kurikulum pendidikan anak dalam jangka panjang (Wawancara 
dengan Nukman Luthfie, Penggiat Sosial Media, 20 Juli 2018).

Di sisi lain, masyarakat sipil menuntut ada badan lain yang lebih 
kompeten dalam mengkaji apa suatu situs bermuatan negatif 
atau tidak. Dalam hal ini, Menkominfo seharusnya mengajukan 
permohonan ke pengadilan. Pengadilan kemudian memerintahkan 
jaksa untuk memblokir atau menutup situs yang dinilai negatif.  
Dengan demikian, proses penutupan situs yang dinilai bermuatan 
negatif dilakukan berdasarkan prosedur UU dan dijalankan oleh 
penegak hukum, bukan Kemenkominfo (nasional.tempo.co, 
10/8/2014). 
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Permasalahan dalam penerapan Permenkominfo No. 19 Tahun 
2014 adalah mekanismenya yang melalui jalur politik dan bukan 
hukum. Hal ini jelas mencederai kebebasan berekspresi yang 
merupakan bagian dari HAM. Harus ada badan independen yang 
mengawasi dan mengimbangi Kemenkominfo dalam menerapkan 
kebijakannya agar sesuai dengan jalur hukum. Negara harus 
melindungi kebebasan berekspresi, meskipun dapat membatasi 
kebebasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan melalui jalur hukum dalam penerapan kebijakannya 
(Wawancara dengan Anggara Suwahju, Ketua Badan Pengurus 
ICJR, 13 Juli 2018). 

Kekuatiran masyarakat sipil juga mendasar mengingat tindakan 
sepihak Kemenkominfo tidak memberikan kesempatan bagi pihak 
yang ditindak untuk memberikan penjelasan, jika bukan pembelaan 
terhadap tindakan Kemenkominfo untuk menutup situs mereka. 
Apalagi dalam hal ini, Kemenkominfo dinilai bertindak sebagai 
aktor tunggal dalam menjalankan Permenkominfo tersebut.

Permasalahan terkait mekanisme penerapan Permenkominfo juga 
tidak lepas dari belum jelasnya definisi tentang “ruang publik” 
dalam peraturan perundangan-undangan antara pemerintah 
dan masyarakat. Negara memiliki fantasi untuk menghukum, 
mengancam, dan melarang dalam produk peraturan perundangan-
undangannya. Hal ini menyebabkan banyak produk hukum yang 
kerap bermasalah dan dinilai melanggar HAM (Wawancara dengan 
Zainal Arifin Mochtar, Dosen dan Pakar Ilmu Hukum Universitas 
Gadjah Mada, 28 April 2018).
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Kritik terhadap Permenkominfo ini juga berujung ke Mahkamah 
Agung (MA) pada 21 November 2014, dimana ICJR, ELSAM, LBH 
Pers, Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (ICT Watch), Shelly Woyla 
Marliane, Damar Juniarto, Ayu Oktariani, dan Suratim mengajukan 
secara resmi permohonan uji materi Permenkominfo (icjr.or.id, 
21/11/2014). Beberapa alasan pengajuan ini ke MA adalah. 
Pertama, Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 dianggap gagal 
merumuskan secara jelas tentang ‘konten bermuatan negatif’. 

Kedua, Permenkominfo diterbitkan berdasarkan UU ITE dan 
UU Pornografi, sehingga larangan didalamnya seharusnya tidak 
melebihi tindakan-tindakan yang diatur dalam kedua UU tersebut. 
Misalnya, hanya mengatur perbuatan yang dilarang Pasal 27-
29 UU ITE, atau melarang situs bermuatan pornografi (icjr.or.id, 
21/11/2014). 

Namun, MA tidak menerima pengajuan dari koalisi masyarakat sipil 
tersebut karena peraturan yang menjadi acuan Permenkominfo 
No. 19 tahun 2014 tersebut (KUHAP) masih terus diuji setiap 
tahunnya oleh Mahkamah Konstitusi. Anggara Suwahju (ICJR) 
menegaskan bahwa penolakan MA lebih disebabkan karena 
masalah administrasi terkait pengajuan uji materi dan bukan 
karena masalah terkait konten uji materi Permenkominfo yang 
diajukan koalisi masyarakat sipil (Wawancara dengan Anggara 
Suwahju, Ketua Badan Pengurus ICJR, 13 Juli 2018). 

Ketiga, Permenkominfo dinilai tidak memiliki dasar Undang-
undang yang jelas dalam memberi legitimasi wewenang ke 
Kemenkominfo untuk menentukan konten suatu situs. Keempat, 
pemblokiran ‘konten yang dilarang’ sudah aktif dilakukan ISP atas 
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perintah Kemenkominfo merujuk pada daftar TRUST+Positif yang 
dibuat berdasarkan Permenkominfo tersebut. Dengan demikian, 
pelaksanaan Permenkominfo ini dianggap membatasi HAM yang 
sudah dijamin UUD 1945. Seharusnya materi Permenkominfo 
diatur oleh UU untuk menjamin partisipasi publik dalam 
pembahasannya, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas 
dalam tindakan pembatasannya (icjr.or.id, 21/11/2014).

Tuntutan pengajuan agar Permenkominfo seluruhnya tidak berlaku 
secara umum dan harus diuji secara keseluruhan materinya karena 
tidak sah dan tidak berlaku secara umum, serta bertentangan 
dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU 
No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Putusan MK No. 6-13-20/
PUU-VIII/2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-
VIII/2010 (icjr.or.id, 21/11/2014).

Kritik dan saran terhadap penerapan Permenkominfo ini dalam 
perjalanannya telah ditangapi oleh Kemenkominfo. Misalnya, lewat 
upaya untuk menjadikan Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 
tentang pemblokiran menjadi Rancangan Peraturan Pemerintah 
(RPP). Dalm hal ini, dua RPP sudah mulai dibahas dengan para 
pemangku kepentingan yaitu: (1) Revisi PP No. 82 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, dan (2) PP 
baru tentang pemblokiran konten terlarang (Wawancara dengan 
Henri Subiakto, Staf Ahli Kemenkominfo Bidang Komunikasi dan 
Media Massa, 24 Agustus 2018).
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Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa tanggapan dan 
reaksi pemerintah dan masyarakat terkait Permenkominfo No. 19 
Tahun 2014, dipengaruhi oleh posisi, peran, serta kepentingan 
mereka masing-masing. Di satu sisi, Permenkominfo tersebut 
dinilai perlu dan merupakan bagian dari kewajiban pemerintah 
dalam memastikan ketertiban umum. Pemerintah juga menilai 
bahwa kebijakan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan mandat 
UU dan atas laporan masyarakat.

Di sisi lain, bagi masyarakat sipil, Permenkominfo tersebut telah 
memberikan kewenangan berlebih kepada Kemenkominfo dan 
tidak diterapkan lewat mekanisme hukum. Permenkominfo ini juga 
dianggap telah melanggar HAM dengan definisi tentang ‘konten 
negatif’ yang multi-tafsir dan penerapannya yang tidak transparan 
dan akuntabel, serta melampaui UU yang seharusnya berwenang 
untuk membatasi HAM. Bagian berikut akan menganalisis lebih 
jauh tentang Permenkominfo berdasarkan penerapan dan 
polemiknya, serta tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan 
terkait. 
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Analisis Kebijakan 

Bagian ini akan menyajikan analisis kebijakan terkait Permenkominfo 
No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan 
Negatif. Analisis tersebut dibagi dalam beberapa isu yang relevan, 
penting, dan saling berkaitan sehubungan dengan Permenkominfo 
ini. Beberapa diantaranya adalah: penerapan Permenkominfo; 
penegakan hukum; kaitan dengan peraturan perundang-undangan 
yang ada; perspektif HAM; kebebasan ekonomi, serta peran 
negara terkait dengan perlindungan kebebasan di Indonesia. 

Penerapan Permenkominfo 
Terlepas dari adanya mekanisme penerapan Permenkominfo ini, 
keberadaan Forum Penanganan Konten Negatif, serta adanya 
daftar TRUST+Positif yang telah dibuat oleh Kemenkominfo, 
penerapan Permenkominfo ini masih menghadapi beberapa 
permasalahan. Pertama, peran dan kewenangan Kemenkominfo 
yang dinilai sebagai pemain tunggal dan tidak terkontrol dalam 
mengeksekusi Permenkominfo. Kedua, proses yang tidak 
transparan dan tidak akuntabel, terutama karena definisi ‘konten 
negatif’ yang tidak jelas dan multi tafsir. 

Ketiga, mekanisme penerapan yang tidak jelas untuk kasus-
kasus yang berbeda (pemain ‘besar’ dan ‘kecil’, seperti yang 
terjadi dengan kasus penutupan Telegram). Keempat, keberadaan 
Forum Penanganan Konten Negatif tidak menjamin bahwa para 
pihak yang terlibat memahami konsep HAM dan menggunakan 
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perspektif HAM dalam membahas tentang Permenkominfo 
tersebut. 

Dengan kata lain, mekanisme yang dilakukan oleh Kemenkominfo 
dalam mengimplementasikan kebijakan blokir situs masih banyak 
kelemahan dan kekurangan,  terutama dalam aspek transparansi. 
Mekanisme yang dijalankan oleh Kemenkominfo bersifat sangat 
tertutup, termasuk pula tentang Forum Penanganan Konten 
Negatif yang dibentuk oleh Kemenkominfo. Masyarakat tidak 
memiliki informasi mengenai siapa saja yang ada di forum tersebut 
dan bagaimana cara mereka menilai sebuah situs layak untuk 
diblokir atau tidak.

Dalam hal ini, Kemenkominfo memiliki kekuasaan penuh untuk 
memutuskan pemblokiran sebuah situs. Untuk itu, sangat penting 
untuk mengubah mekanisme yang menempatkan kewenangan 
yang berlebih terhadap Kemenkominfo, dengan melibatkan 
lembaga lain, termasuk badan independen dan aparat penegak 
hukum. Salah satu diantaranya yang paling memungkinkan adalah 
lembaga peradilan, agar terjadi check and balances dan agar hak 
masyarakat untuk memiliki akses terhadap informasi tertentu 
tidak dapat dicederai secara mudah dan sewenang-wenang oleh 
pemerintah.  

Penegakan Hukum

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Permenkominfo No. 
19 Tahun 2014 ini telah mendapatkan penolakan dari masyarakat 
sipil sejak awal diundangkan pada bulan Juli 2014. Bahkan koalisi 
masyarakat sipil juga telah mengajukan permohonan pembatalan 
ke MA meskipun belum diterima karena alasan administrasi.
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Dalam penerapannya, Permenkominfo juga dinilai tidak akuntabel 
dan tidak transparan. Misalnya, terkait proses tindak lanjut 
pemblokiran situs yang diskriminatif dan menguntungkan pemain 
‘besar’ seperti Telegram. Mekanisme yang ada dianggap tidak 
memberikan ruang bagi para pihak yang terkena penutupan blokir 
untuk memberikan keterangan dan pembelaan. Pelaksanaan 
Permenkominfo ini juga tidak luput dari kritik karena tidak melalui 
proses hukum dan melibatkan penegak hukum terkait, dengan 
Kemenkominfo sebagai pemegang wewenang tunggal untuk 
menentukan dan melakukan penutupan situs.

Oleh karena itu, mengembalikan penerapan Permenkominfo 
tersebut melalui jalur hukum dengan melibatkan badan 
independen dan aparat penegak hukum (pengadilan dan kejaksaan) 
merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar tetap 
ada perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan 
ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Dalam hal perlindungan terhadap kebebasan ekonomi dan 
berekspresi, maka peluang konsultasi publik masih terbuka dan 
perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sebagaimana disebutkan 
pada penjelasan sebelumnya, revisi Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik diklaim sudah rampung di tangan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. Revisi PP ini disebutkan masih 
menunggu fase harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun konsultasi publik perlu dikawal tidak hanya untuk 
memastikan rancangan aturan tersebut tidak tumpang tindih, tetapi 
juga dapat selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Revisi PP 
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ini juga ditunggu oleh para pelaku bisnis. Hal lain yang berkaitan 
dengan Permenkominfo ialah PP baru untuk pengendalian konten 
ilegal. 

Dalam hal ini, Kemenkominfo juga akan mengatur dan mengenakan 
sanksi berupa denda terhadap konten-konten di media sosial yang 
mengandung berita bohong (fake news) dan ujaran kebencian (hate 
speech). PP baru ini juga masih dalam proses penyusunan, dimana 
Kemenkominfo dibantu oleh pihak ketiga, seperti perguruan 
tinggi. Kemenkominfo juga telah menugaskan tim khusus untuk 
melakukan studi banding di dua negara, yakni Malaysia dan 
Jerman terkait upaya penanganan konten negatif di kedua negara 
tersebut. Selanjutnya, Kemenkominfo akan mengadopsi aturan 
yang ada di Malaysia dan Jerman dalam bentuk Peraturan Menteri 
dengan versi Indonesia (liputan6.com, 4/8/2018).

Kaitan Permenkominfo dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang Ada

Konten Permenkominfo dinilai melebihi dari ketentuan UU yang 
menjadi dasarnya, yaitu UU ITE dan UU Pornografi. Permenkominfo 
tersebut juga dinilai telah memberikan kewenangan berlebih kepada 
Kemenkominfo dalam penerapannya, meskipun Kemenkominfo 
bukan penegak hukum yang berhak dan berwenang melakukan 
pemblokiran. Pemblokiran harus melibatkan penegak hukum, 
seperti pengadilan dan kejaksaan, serta melalui proses hukum. 

Permasalahan mendasar lain Permenkominfo tersebut adalah 
karena didasari oleh dua UU yang juga masih bermasalah terkait 
definisi konten yang diaturnya, yaitu UU ITE dan UU Pornografi. 
Hal ini pulalah yang membuat penerapan peraturan perundang-
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undangan ini menjadi cenderung melakukan kriminalisasi yang 
berlebihan. UU ITE yang dasarnya mengatur tentang hal teknis 
terkait transaksi elektronik dan informasi misalnya, ikut mengatur 
tentang pornografi dengan definisi yang tidak jelas. Lebih jauh, 
Permenkominfo juga seharusnya tidak digunakan untuk membatasi 
HAM, karena pembatasan HAM harus melalui UU. 

Secara hukum kita berbicara tentang standar pembatasan 
hak asasi. Konvenan Hak Sipil dan Politik sebagaimana sudah 
diratifikasi oleh Indonesia, mengatur secara limitatif, bahwa 
pembatasan harus didasarkan (1) Harus diatur oleh hukum; 
(2) Harus wajar; (3) Untuk melindungi keamanan nasional dan 
ketertiban umum; (4) Untuk melindungi kesehatan masyarakat; (5) 
Melindungi moral masyarakat; (6) Melindungi hak dan kebebasan 
orang lain; (7) Untuk konsistensi dengan hak lainnya yang diatur 
dalam Konvenan; (8) Diperlukan untuk masyarakat demokratis; 
dan (9) Untuk keselamatan publik.

Artinya, tatkala Permenkominfo tersebut dibuat, ada aspek-aspek 
yang harus dijelaskan secara mendetail jika dimaksudkan sebagai 
pembatasan. Dan ketika itu merupakan pembatasan, maka secara 
hukum sebaiknya memang dituangkan dalam aturan hukum tinggi 
yang merupakan persetujuan antara pemerintah dan wakil rakyat 
yang dalam hal ini dituangkan dalam bentuk UU.

Belum lagi, jika dianalisis secara hukum maka setiap kebijakan selain 
harus dibuat dengan aturan yang jelas, maka salah satu tolak ukur 
yang penting adalah ketika dibuat harus dengan memperhatikan 
asas-asas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 8 Ayat 
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(2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan ditentukan lebih lanjut 
dalam Pasal 10 yang meliputi:

a. Kepastian hukum;

b. Kemanfaatan;

c. Ketidakberpihakan;

d. Kecermatan;

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. Keterbukaan;

g. Kepentingan umum;

h. Pelayanan yang baik; dan/atau

i. Asas yang ditentukan oleh hakim sebagai dasar penilaian yang 
tertuang dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap.

Artinya, setidaknya ada tiga hal penting dalam kaitan dengan 
hukum. Pertama, perihal keterkaitan dengan UU yang berbicara 
soal subtansi ITE, semisal UU Pornografi, UU terkait terorisme 
maupun UU lainnya yang merupakan subtansi penting yang 
diatur semisal ancaman pidana yang dituliskan di KUHP. Kedua, 
perihal prinsip-prinsip pembatasan yang seharusnya didetailkan 
dalam kaitan tujuan mana yang ingin dicapai oleh Permenkominfo 
tersebut. 

Selain itu, ketika dikeluarkan seharusnya memperhatikan mana 
yang merupakan subtansi yang bisa diatur di Permenkominfo 
tersebut dan mana yang sesungguhnya materi muatan UU. 
Ketiga, peraturan yang dikeluarkan juga harus mempertimbangkan 
ketentuan asas-asas umum pemerintahan, yang seharusnya juga 
menjadi dasar dalam mengeluarkan kebijakan publik.  
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Perspektif HAM

Penerbitan Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 dengan dasar 
UU yang keduanya bermasalah, serta penerapan yang melewati 
wewenang dalam membatasi HAM jelas rentan dalam melanggar 
HAM, termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan ekonomi, 
seperti yang ditunjukkan dalam data kasus di atas. Permenkominfo 
ini menunjukkan bahwa pembuat peraturan perundang-undangan 
masih lemah dalam memahami perspektif HAM, terutama dengan 
kecenderungan untuk menghukum, mengancam, dan melarang. 

Memahami perspektif HAM dan mengintegrasikannya dalam 
produk hukum dan kebijakan harus dilakukan untuk melindungi 
kebebasan berekspresi, yang merupakan hak kebendaan paling 
penting dalam HAM. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri, lahirnya 
Permenkominfo juga tidak lepas dari konteks saat itu, terutama 
alasan untuk menjaga ketertiban umum, khususnya terkait upaya 
menanggulangi radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme, serta 
mencegah konflik terkait pencemaran nama baik, penghinaan, 
maupun penistaan agama.

Dalam praktiknya, penerapan Permenkominfo tersebut juga 
menyentuh ranah privat, seperti terkait pornografi, yang 
definisinya multitafsir dan tidak jelas. Di sisi lain, intervensi negara 
dalam ranah privat juga tidak lepas dari tuntutan kelompok 
masyarakat yang menginginkan peran negara dalam mengatur 
moralitas masyarakat. Menentukan mana ranah privat dan mana 
ranah publik berkaitan dengan penentuan ruang publik. 

Padahal, prinsip “ruang publik” agak kabur dalam dunia maya. Maka 
sesungguhnya sebagai bagian dari pembatasan, menentukan 
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batas ruang publik dan privat juga menjadi kewajiban sebelum 
dimulainya melakukan pembatasan. Ketiadaan batasan ruang 
publik dan ruang privat akan sangat mungkin saling menegasi. 
Ruang publik akan mudah terlanggar oleh pemblokiran, dan pada 
saat yang sama sangat mungkin juga ikut memblokir ruang privat.

Bahkan seperti yang ditunjukkan dalam data kasus terkait 
penutupan situs, Permenkominfo ini juga sudah masuk ke ranah 
ekonomi, dengan memblokir ratusan situs fintech. Di tengah 
maraknya ekonomi digital dan potensi ekonomi yang dihasilkan, 
tindakan Kemenkominfo dan Permenkominfo telah menjadi 
hambatan para pelaku fintech untuk mengembangkan kebebasan 
ekonominya. Hal ini juga menunjukkan betapa penerapan 
Permenkominfo tersebut memiliki dampak yang tidak terlihat dan 
berpengaruh terhadap beragam aspek, termasuk aspek kebebasan 
ekonomi. 

Mekanisme dan prosedur pemblokiran yang tidak transparan 
dan akuntabel, akan menjadi hambatan dalam perkembangan 
pelaku bisnis digital di Indonesia. Preseden yang dilakukan oleh 
Kemenkominfo dalam melakukan pemblokiran terhadap platform 
internet tidak hanya merupakan salah satu bentuk pelanggaran 
HAM, tapi juga dapat menghambat kreativitas dan kemajuan 
dunia digital di Indonesia. 

Permenkominfo dan Kebebasan Ekonomi

Pemerintah secara umum telah memberikan keleluasan dan 
kesempatan yang besar bagi industri teknologi digital dan 
internet untuk berkembang di Indonesia. Insentif yang besar 
bagi berkembangnya industri start-up di Indonesia menjadi bukti 
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keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan tersebut. 
Insentif dalam hal kemudahan pajak bagi industri start-up digital, 
ditambah masuknya industri start-up digital menjadi prioritas 
dalam program-program lintas kementerian di Indonesia, menjadi 
salah satu buktinya. 

Namun, pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo terhadap 
aplikasi fintech berdasarkan rekomendasi lembaga negara lainnya 
(dalam kasus ini, OJK) memiliki potensi hambatan regulasi dalam 
memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang diduga 
melanggar regulasi digital. Dalam kasus fintech, tidak adanya 
akses yang jelas dan mudah untuk mengajukan banding terhadap 
pemblokiran membuat kebijakan ini sangat merugikan industri 
digital keuangan.

Kebijakan Kemenkominfo tentang penanganan situs bermuatan 
negatif mampu menjadi ganjalan dalam tumbuh berkembangnya 
industri digital di Indonesia. Pemblokiran konten digital maupun 
penyedia platform digital akan membuat ketidakpastian usaha 
bagi industri yang masih berkembang. Ditambah lagi dengan 
potensi kerugian ekonomi secara tidak langsung bagi masyarakat 
Indonesia akibat tidak bisa mengakses fitur dan layanan yang 
diberikan. 

Hal ini membuat Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 juga menjadi 
salah satu faktor yang menghambat pembangunan di Indonesia dan 
perkembangan masyarakat di Indonesia, baik dalam hal kebebasan 
berekspresi maupun kebebasan ekonomi. Permenkominfo ini 
juga berpengaruh terhadap indeks kebebasan berekspresi dan 
kebebasan ekonomi Indonesia di mata internasional karena 
polemik konten, penerapan, dan dampaknya terhadap beragam 
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aspek dan para pihak, sehingga penilaian global terhadap kondisi 
kebebasan termasuk potensi ekonomi menjadi rendah.

Pemerintah sudah selayaknya membuat kebijakan perlindungan 
dari internet negatif tanpa mengabaikan hak dan kebebasan 
warga untuk mengakses internet. Dari perspektif pelaku usaha, 
membuat regulasi yang lebih transparan dan akuntabel tidak 
hanya akan mendorong kemajuan internet, tapi juga membangun 
kepercayaan antara pelaku usaha digital dan pemerintah. 
Membangun mekanisme blokir yang efektif dan transparan 
dimulai dari kemungkinan pelaku usaha digital bisa mengajukan 
proses banding atas blokir yang dikenakannya. 

Kebebasan berusaha dalam mendorong tumbuhnya industri digital 
merupakan hal yang mutlak. Pemerintah harus mengedepankan 
dialog dan komunikasi dengan penyedia platform maupun 
pembuat konten, agar dapat menyelaraskan prinsip dalam 
menghindari konten-konten negatif di Internet. Pemblokiran 
sudah seharusnya menjadi cara terakhir dalam menanggulangi 
konten-konten negatif. 

Pemerintah sudah selayaknya melakukan kebijakan pemblokiran 
secara bijak dan hati-hati. Perlindungan terhadap warga negara 
akan memiliki konsekuensi yang mahal, apabila disederhanakan 
menjadi pemblokiran aplikasi maupun situs internet. Edukasi 
terhadap pengguna internet adalah cara terbaik menangkal 
dampak negatif dari konten di Internet. 

Peran Negara

Studi tentang Permenkominfo ini menunjukkan bahwa kebijakan 
yang diambil oleh Kemenkominfo dilakukan dalam rangka 
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menjalankan kewajibannya untuk mencegah dan mengatasi 
penyalahgunaan dan penyebaran informasi yang dinilai bermuatan 
negatif. Peran negara dianggap penting untuk melindungi HAM, 
termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan ekonomi.

Di sisi lain, negara juga dianggap perlu untuk melakukan 
pembatasan terhadap HAM, terutama atas nama ketertiban dan 
kepentingan umum, serta menghindari masalah yang lebih besar. 
Namun, menurut masyarakat sipil, peran negara tetap harus 
dilakukan dalam rangka memastikan perlindungan HAM dan pun 
negara melakukan pembatasan harus tetap dalam koridor hukum 
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemenkominfo melihat perannya tidak dalam kapasitas 
untuk membatasi HAM dan hanya menjalankan fungsinya, 
termasuk menutup situs berdasarkan laporan masyarakat dan 
mempertimbangkan masukan dari Forum Penanganan Konten 
Negatif. Sementara, masyarakat sipil juga melihat Kemenkominfo 
tidak hanya dari unsur lembaga, namun individu yang bertanggung 
jawab didalamnya, sebelum menilai apakah kebijakan yang 
dikeluarkan dan diterapkannya memiliki tujuan penyalahgunaan 
kekuasaan dan melanggar HAM atau tidak. 

Terkait dengan peran negara, Ekonom Pilihan Publik James 
Buchanan mengatakan bahwa terdapat sekurangnya dua fungsi 
negara: (1) Fungsi perlindungan dari pemerintahan, dan (2) Fungsi 
produktif dari pemerintahan. Fungsi perlindungan negara meliputi 
kemampuan untuk menggunakan paksaan dari negara terhadap 
warganya, penerapan aturan-aturan hukum yang sifatnya 
imparsial, dan perlindungan terhadap hak-hak warga. 
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Semangat fungsi perlindungan negara jelas tercermin dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 melalui 
kalimat berikut: “…Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 
pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Misalnya, keberadaan 
lembaga peradilan yang independen, kepolisian profesional dan 
pertahanan keamanan yang handal untuk menangkal ancaman 
dari luar (musuh) maupun dalam negeri (teroris) menjadi sangat 
vital bagi terlaksananya fungsi perlindungan negara. Terkait 
dengan Permenkominfo ini misalnya, keberadaan Kemenkominfo 
juga sejalan dengan fungsi perlindungan pada beberapa program 
seperti keamanan siber dari serangan musuh yang tidak terlihat.

Dari hal ini terlihat bahwa paradigma dasar negara dengan peran 
administrasi negaranya adalah bukanlah “stopper” akan tetapi 
“helper”. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan peran negara, 
negara seharusnya bukan mematikan dan menghentikan arus 
informasi, tetapi membantu masyarakat untuk mendapatkan 
informasi yang benar. Oleh karena itu, penentu informasi itu 
seharusnya adalah rakyat dan negara membantu keinginan 
masyarakat tersebut. Jika negara harus berperan optimal untuk 
menghentikan arus informasi, keputusan dan tindakan negara 
harus ada di posisi terakhir dan dilakukan melalui kekuasaan 
yudisial, bukan melalui kekuasaan administratif. Penghentian 
arus informasi adalah tindakan yudisial sedangkan kekuasaan 
administratif bertindak membantu masyarakat dan kekuasaan 
yudisial untuk hal tersebut.
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Rekomendasi Kebijakan 

Berdasarkan temuan studi dan analisis kebijakan terkait 
Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs 
Internet Bermuatan Negatif, berikut beberapa rekomendasi 
kebijakan yang kami ajukan. 

Membuat Politik Hukum Penanganan 

Kebijakan harus dimulai dengan menyatakan politik hukum yang 
jelas yang mau dicapai oleh aturan. Pada politik hukum atau 
dasar kebijakan negara ini harus jelas mana ruang publik yang 
harus dijaga dan mana ruang privat yang juga harus dihormati. 
Selain itu, bagian dari politik hukum ini adalah dengan jelas 
mengatur tujuan pembatasan sesungguhnya, serta mengaitkan 
dengan kewajiban pembatasan yang harusnya tunduk melalui 
aturan yang dibuat oleh pemerintah dan wakil rakyat. Sekaligus 
meluruskan paradigma tentang penanganannya dengan menaruh 
kemungkinan keterlibatan lembaga yudisial secara lebih kuat 
dibanding dominasi kekuasaan administratif.

Penambahan Mekanisme Banding  
dalam Kebijakan Pemblokiran

Kebijakan pembokiran tidak lepas dari peran negara dalam 
melindungi warga negara di era digital dan internet. Walaupun 
begitu, selama ini kebijakan pemblokiran belum terinstitusionalisasi 
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dengan baik terlihat dari mekanisme pemblokiran yang 
menghasilkan proses transparan, akuntabel, dan adil. 

Oleh karena itu, Kemenkominfo perlu mengubah mekanisme 
pemblokiran dengan menjamin hak dan kebebasan untuk 
mengajukan banding ke Kemenkominfo, baik keputusan 
pemblokiran datang dari lembaga negara yang lain. Hal ini 
diperlukan agar Kemenkominfo dapat menjembatani keputusan 
yang berkaitan dengan pembokiran dari sudut pandang hakim. 
Kebijakan selama ini, dimana Kemenkominfo tutup mata apabila 
rekomendasi pemblokiran datang dari lembaga lain perlu segera 
diubah karena akan menjadi preseden prosedural yang menyulitkan 
pelaku usaha dan warga negara di kemudian hari. 

Menerapkan Permenkominfo  
Lewat Jalur Yudisial

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan 
Indeks Kebebasan Internet yang dirilis oleh Freedom House pada 
tahun 2017, Kanada merupakan salah satu negara dengan posisi 
peringkat teratas di dunia. Sebagaimana yang ditulis oleh Freedom 
House dalam laporannya, tidak ada kasus pemblokiran situs atau 
penghapusan konten di Kanada yang tidak disertai dengan izin 
atau perintah dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

Hal tersebut menunjukkan tingkat independensi lembaga peradilan 
yang sangat tinggi di Kanada. Seperti yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang ada, pembatasan terhadap HAM, 
termasuk kebebasan berekspresi dan kebebasan ekonomi, harus 
dilakukan berdasarkan UU. Terkait penerapan Permenkominfo No. 
19 Tahun 2014, perlu dicatat bahwa wewenang untuk membatasi 
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atau menutup akses terhadap website tertentu di internet 
merupakan bentuk kekuasaan yang sangat besar karena memiliki 
dampak yang luas terhadap informasi apa yang dapat diakses dan 
dikonsumsi oleh masyarakat secara menyeluruh. 

Untuk itu, sangat penting bagi Kemenkominfo untuk 
mengembalikan penerapan kebijakannya melalu proses hukum. 
Proses penutupan situs harus didasari mekanisme yang jelas 
dan akuntabel, serta transparan; melibatkan badan independen, 
serta aparat penegak hukum. Kemenkominfo harus mengajukan 
permohonan situs kepada pengadilan, sebelum pihak kejaksaan 
melakukan pemblokiran. Yang terpenting, proses pemblokiran 
juga harus diinformasikan kepada para pihak yang terkait dan 
memberikan kesempatan untuk menjelaskan sebelum pemblokiran 
dilakukan. 

Hal ini sangat penting untuk mencegah pemerintah melakukan 
tindakan sepihak yang membatasi dan melanggar HAM. Proses 
hukum (bukan proses politik) dan pelibatan lembaga lain dan 
badan independen, serta aparat penegak hukum merupakan 
sesuatu yang sangat penting sebagai sarana checks and balances, 
serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah 
dalam melanggar HAM.

Peningkatan Pengawasan  
oleh Komisi I DPR RI

Selain pengawasan yang sudah dilakukan oleh komponen  
masyarakat sipil, Komisi I DPR RI yang memiliki wewenang untuk 
bidang telekomunikasi dan informatika perlu meningkatkan fungsi 
pengawasannya terhadap pelaksanaan Permenkominfo No. 19 



51

Studi Kebijakan tentang Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika  
No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Tahun 2014 ini.  Kami merekomendasikan Komisi I DPR RI untuk 
menggelar rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemenkominfo 
terkait penerapan Permenkominfo No. 19 tahun 2014 tersebut. 

RDP penting dilakukan secara berkala bagi Komisi I DPR RI untuk 
menjalankan fungsi pengawasannya, serta untuk menindaklanjuti 
polemik penerapan Permenkominfo dan beragam dampaknya. 
RDP dilakukan dengan terbuka dan juga mengundang korban dari 
pemblokiran tersebut, baik pemilik situs maupun kelompok atau 
pihak lain yang memiliki kepentingan dari penutupan situs oleh 
Kemenkominfo. Proses yang transparan ini sangat penting untuk 
mendorong Kemenkominfo lebih akuntabel dalam menerapkan 
Permenkominfo tersebut. 

Dalam jangka panjang, Komisi I DPR perlu memasukkan kembali 
revisi terhadap UU ITE dalam agenda program legislasi nasional 
yang akan dibahasnya bersama pemerintah. Hal ini sangat penting 
mengingat Permenkominfo tersebut menggunakan UU ITE 
sebagai dasar untuk melakukan pemblokiran situs. UU ITE telah 
memberikan kewajiban dan wewenang kepada Kemenkominfo 
untuk memblokir website yang memiliki konten yang melanggar 
UU. Lewat revisi UU ITE, Kemenkominfo harus mendapatkan izin 
atau perintah dari pengadilan terlebih dahulu sebelum melakukan 
langkah pemblokiran atau pembatasan akses agar memiliki 
ketetapan hukum yang kuat dan menghindari penyalahgunaan 
kekuasaan.[]
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Suara Kebebasan adalah sebuah website untuk kebebasan. 
Website ini memiliki misi untuk mempromosikan ide-ide tentang 
kebebasan dan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai 
kebebasan dan ekonomi pasar. Selain lewat website yang aktif 
dan interaktif, kami juga mendorong upaya ini lewat media sosial 
dan publikasi, serta kerja sama dengan jaringan strategis baik 
individu maupun organisasi yang juga mendorong ide-ide tentang 
kebebasan. 

Visi SuaraKebebasan.org adalah masyarakat Indonesia yang bebas, 
sejahtera dan toleran dengan lingkungan yang memungkinkan 
diskusi terbuka tentang ide-ide kebebasan dan ekonomi pasar 
dalam diskusi publik dan proses kebijakan. Target utama kami 
adalah kawula muda Indonesia dan masyarakat Indonesia yang 
peduli dan tertarik dengan ide-ide kebebasan. SuaraKebebasan.
org memulai kiprahnya di bulan Maret 2015 dengan dukungan 
dari Atlas Network dan Youth Freedom Network. 

Website ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan langkanya 
sumber informasi mengenai kebebasan dalam bentuk website, 
khususnya untuk kawula muda di Indonesia. Tidak hanya 
memberikan informasi, SuaraKebebasan.org juga memberikan 
wadah bagi para pembacanya untuk ikut berkontribusi dalam 
menyuarakan ide dan pendapat mengenai kebebasan khususnya 
terkait dengan konteks Indonesia. 

Tim Redaksi: 
Adinda Tenriangke Muchtar (Pemimpin Redaksi)
Muhamad Iksan (Redaktur Pelaksana) 
Rofi Uddarojat (Redaktur Pelaksana)

Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, serta kebebasan 
berusaha, merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini 
pulalah yang harus didorong dan dilindungi oleh pemerintah. Di sisi 
lain, kemajuan teknologi, khususnya terkait informasi dan transaksi 
lintas batas juga memberi dampak sampingan yang dianggap 
meresahkan masyarakat. Permasalahan ini pula yang mendorong 
pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) untuk menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi 
dan Informatika (Permenkominfo) No. 19 Tahun 2014 tentang 
Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Dalam perjalanannya, penerapan Permenkominfo tersebut juga 
telah berdampak terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan 
berekspresi, serta kebebasan berusaha di Indonesia. Hal ini pula 
yang mendorong Suara Kebebasan sebagai sebuah platform 
aktivisme untuk kebebasan di Indonesia, untuk melakukan studi 
tentang Permenkominfo ini. Studi ini bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan Permenkominfo dan mendorong kebijakan 
Kemenkominfo yang transparan dan efektif dalam melindungi 
kebebasan berekspresi dan kebebasan ekonomi di Indonesia. 
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