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1  Draft  ini disusun untuk penguatan prosedur penanganan konten negatif yang 

diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Sumber referensi 

dokumen ini adalah Tata Cara Kerja yang sudah dibuat oleh Kemkominfo.  
2  Dokumen kelengkapan Tata Cara ini awalnya disusun oleh Shita Laksmi, Indryatno 

Banyumurti, Dinita Andriani Putri, Leonardus K. Nugraha pada April 2015. Dokumen ini 

dilengkapi kembali pada Februari 2016 dan diusulkan di bulan Maret 2016.   
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I. Pengantar 

 

Dokumen ini adalah usulan untuk melengkapi dokumen prosedur yang telah 

dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dokumen ini dibuat dengan 

memperhatikan proses yang transparan dan akuntabel. Dokumen ini juga 

melandaskan pada prinsip Hak Asasi Manusia untuk mengambil keputusan atas 

penapisan.   

Kami merekomendasikan dokumen ini menjadi bagian dari proses penangananan 

situs Internet bermuatan negatif dan merupakan pengembangan dari dokumen 

prosedur yang sudah kami berikan pada bulan April 2015.  

Dokumen ini masih belum sempurna karena ada beberapa hal yang belum 

termasuk didalamnya, misalnya soal jangka waktu. Namun tim penyusun berharap 

dokumen ini dapat menjadi bagian untuk proses penapisan yang lebih transparan dan 

akuntabel.   

 

Dokumen ini adalah dokumen aktif yang dapat diperbaiki sesuai dengan keadaan.  

 

Terima kasih.  

 

 

Tim Penyusun:  

Shita Laksmi, Indryatno Banyumurti, Dinita Andriani Putri dan Leonardus K. 

Nugraha. 
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II. Pengertian umum  

  

 Dokumen Tata Cara Kerja Penanganan Situs Internet Bermuatan 

Negatif adalah dokumen yang memuat tata cara dalam melakukan 

pertimbangan dalam penanganan situs Internet bermuatan negatif. Perlu 

dipahami bahwa prosedur ini tidak selalu berujung pada keputusan penapisan.  

 Situs Konten Negatif Langsung (dedicated) adalah situs yang sengaja 

diciptakan untuk diisi konten bermuatan negatif. Misalnya, 

www.playboy.com.  

 Situs Konten Bersifat Umum adalah situs yang sengaja diciptakan untuk 

muatan tidak negatif atau bersifat umum dan bukan merupakan UGC (User 

Generated Content). Misalnya: situs-situs berita, situs pendidikan dan situs 

dokumentasi.  

 User Generated Content (UGC) adalah situs baik berupa domain maupun 

sub-domain yang kontennya dihasilkan oleh pengguna itu sendiri. UGC 

terdapat dua bentuk:  

o UGC Sub-Domain, yaitu UGC yang produksi kontennya dibentuk 

dalam format sub-domain, misal: apasaja.blogspot.com.  

o UGC Folder, yaitu UGC yang produksi kontennya tidak diformat 

dalam bentuk sub-domain, dalam hal ini formatnya dapat berupa folder 

atau bentuk lainnya yang mengikuti setelah nama domain. Misal: 

kasus.co.id (kasus.co.id/forum/kodethread).  

 Situs Tautan Negatif adalah situs yang memfasilitasi akses (memberikan atau 

menyediakan tautan, redirect) kepada situs konten negatif atau konten ilegal 

lainnya.  

 Tim Manajemen adalah sejumlah pelaksana pada Direktorat Jenderal 

Aplikasi Informatika yang diberikan tugas melakukan pengelolaan pengaduan 

situs Internet bermuatan negatif.  

 Tim Panel adalah sekumpulan individu yang memiliki keahlian dalam isu 

tertentu dan atau perwakilan komunitas yang diberikan mandat oleh 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Jenderal 

Aplikasi Informatika untuk memberikan masukan terkait penanganan situs 

bermuatan negatif. 

 Empat tim Panel yang termaktub dalam Penanganan Situs Internet 

Bermuatan Negatif adalah: 

o Panel 1: Panel Pornografi, Kekerasan Pada Anak, dan Keamanan 

Internet  

o Panel 2: Panel Terorisme, SARA dan Kebencian 

o Panel 3: Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat dan 

Makanan dan Narkoba 

o Panel 4: Panel Hak Kekayaan Intelektual  

 Forum Terbatas adalah forum perwakilan yang anggotanya berasal dari Tim 

Pengarah untuk menjadi forum deliberasi terakhir apabila ada ketidaksetujuan 

di tim Panel.  

 

 

http://www.playboy.com/
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III. Kriteria Mendesak (Emergency) 

 

Kriteria mendesak untuk Tim Panel 1:  

 Penyebaran data/informasi (gambar, audio, video, tulisan) yang merupakan 

privasi seseorang yang tanpa sepengetahuan dan/ atau persetujuan pemilik 

data/informasi tersebut. Dalam hal ini terdapat korban yang terlanggar hak 

privasinya semisal, namun tidak terbatas pada, pornografi.  

 Situs yang menampilkan gambar, audio, video, tulisan atau bentuk lainnya 

berkenaan dengan kekerasan / kejahatan pada anak  

 Situs yang membahayakan data pribadi sekelompok individu pada sistem 

elektronik (misalnya perbankan).  

 

Kriteria mendesak untuk Tim Panel 2:  

 Situs atau konten yang berisi ancaman, provokasi dan atau ajakan pada 

tindakan radikalisme, kekerasan, konflik dan kebencian SARA yang 

dikhawatirkan menimbulkan gejolak cepat, dan atau kerusuhan di masyarakat.  
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IV. Kriteria Penapisan 

 

1. Kriteria non teknis:  

- Panel 1:  

Diisi oleh anggota Panel  

 

- Panel 2:  

Diisi oleh anggota Panel 

 

- Panel 3:  

Diisi oleh anggota Panel 

 

- Panel 4:  

Diisi oleh anggota Panel 

 

2. Kriteria teknis:  

a. Secara umum, perlu dibedakan penapisan yang dilakukan untuk sub-domain 

dan seluruh domain. Pertimbangan untuk penapisan seluruh domain akan 

berlaku apabila jika dan hanya jika:  

- Garis besar dari seluruh situs dengan adanya bukti diantaranya: Editorial 

dan konten yang berlaku secara umum yang ditunjukkan di halaman utama 

situs dan dari waktu ke waktu) adalah melanggar UndangUndang yang 

berlaku di Indonesia  

b. Penapisan di tingkat gTLD (generic Top Level Domain), misalnya .porn 

bukan wewenang Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Sesuai 

dengan namanya, Forum ini bertanggung jawab untuk mengkaji Situs Internet 

Bermuatan Negatif.  
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V. Tata Cara Umum Penanganan Situs Negatif  

A. Alur Aduan Konten Negatif dari Masyarakat 

Masyarakat
Tim Manajemen

(DJ APTIKA)
Tim Panel

Forum Terbatas 
(3 pengarah)

START

Aduan situs 
bermuatan 

konten negatif

Kategorisasi 
aduan

Kategori 
Pornografi

Verifikasi sesuai 
UU 44/2008

Y

Terbukti 
Pornografi?

Mediasi dengan 
pemilik situs

Konten Negatif 
dihapus?

MASUK 
BLACKLIST 

TRUST+

N

Dokumen Arsip

1 2

3

4

5
Berkas 
Aduan

N

Penilaian

6

Konsensus 
dicapai?

Informasi:

- Pelapor
- Tim Panel
- Publik

END

Y

N

Y

11

12

13

9

19

20

Mengandung 
Konten Ilegal?

Y

Perlu Mediasi?

Y

Rekomendasi 
Mediasi

Rekomendasi 
Tapis

Rekomendasi 
Tidak Ditapis

Berkas 
Aduan

N

N

Y

Penilaian

Mengandung 
Konten Ilegal?

Perlu Mediasi?

Y

Rekomendasi 
Mediasi

Y

Rekomendasi 
Tapis

N

Rekomendasi 
Tidak Ditapis

N

N

7

8

8a

8b

8c

10

14

15

16

17

18a

18b

18c

Mekanisme 
pengaduan

Penetapan 
Pengadilan

21

22

Pengaduan

Normalisasi

23

24

 
Gambar A. Alur Aduan Konten Negatif dari Masyarakat 
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Keterangan
3
 Alur Aduan Konten Negatif dari Masyarakat 

 

1. Aduan masyarakat:  

- Masyarakat dapat melapor menggunakan formulir online. Formulir online 

tersedia dan dilengkapi dengan informasi data pribadi pelapor, yaitu: Nama, 

Alamat, Nomor Telepon, Alamat email, KTP/ Identitas lain 

- Identitas/data pelapor harus dapat diverifikasi baik melalui sistem maupun 

untuk dihubungi  

- Diperlukan adanya kepastian bahwa data pribadi pelapor akan dilindungi 

sesuai dengan hukum yang berlaku  

 

2. Kategorisasi Aduan:  

- Diperlukan adanya kriteria yang rinci untuk masing-masing kategori  

- Kategori lain-lain harus lebih diperjelas 

- Kategorisasi harus memasukkan prinsip-prinsip yang sudah menjadi diskusi 

umum di tingkat internasional, seperti: data pribadi (privacy) dan rahasia 

negara.  

 

3 dan 4: Identifikasi jenis pelanggaran situs dan bila telah secara jelas 

melanggar Undang-undang di Indonesia, Tim Manajemen bisa melakukan 

penapisan.  

 

5. Berkas Aduan yang diberikan kepada tim Panel berisi:  

- URL Situs  

- Screen-shot dari konten yang diduga negatif 

- Kategori aduan 

- Alamat IP (IP address) 

- Lokasi Server  

- Kontak Admin Situs yang bersangkutan 

 

Berkas aduan diberikan kepada Tim Panel paling lambat 2 (dua) hari sebelum 

rapat  

 

6. dan 15. Penilaian  

- Prosedur penilaian harus diperjelas. Penjelasan meliputi bentuk penilaian dan 

mekanisme penilaian. Kriteria penilaian tercantum di bab IV.  

 

7 dan 8. Konsensus. Konsensus ini mengeluarkan dokumen yang berisi:  

- Jenis rekomendasi. Apakah rekomendasi tapis, normalisasi atau mediasi  

- Alasan dilakukan tapis. Bila konsensus yang dikeluarkan adalah tapis, maka 

harus dituliskan dengan jelas tujuan penapisan, Undang-undang serta pasal 

yang dilanggar, dan bentuk penapisan (apakah penapisan dilakukan pada 

seluruh situs atau spesifik url/laman tertentu)  

 

 

                                                 
3  Keterangan hanya untuk bagian yang perlu diperjelas.  
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9. Masuk Black List Trust Positif  
Setelah sebuah situs/ url diputuskan masuk ke Trust Positif, harus ada 

dokumen pemberitahuan yang bisa diakses publik dan berisi: 

- Jenis pelapor – individu atau Kementerian/ lembaga 

- Tanggal aduan  

- Tanggal keputusan 

- Keputusan yang diterapkan (tapis, normalisasi, atau mediasi) 

- Alasan pengambilan keputusan: melanggar UU apa, pasal berapa, tujuan apa, 

apakah melanggar ICCPR (International Covenant on Civil and Political 

Rights) atau tidak. 

- Keterangan bagaimana jika pelapor ingin mengajukan keberatan/ mekanisme 

klarifikasi terhadap keputusan 

 

12. Mediasi dengan Pemilik Situs  

Laporan hasil rapat harus dapat disediakan dan diakses oleh pelapor maupun 

terlapor. 

 

16. Mengandung Konten Ilegal (Forum Terbatas)  
Dokumen keputusan dikeluarkan. Isi dokumen sama dengan nomor 9 . 

 

19 dan 20 Laporan lengkap Aptika mengenai seluruh proses yang 

dijalankan.  

Dokumen Arsip lengkap bisa diakses kapanpun oleh Tim Panel.  

Dokumen diberikan kepada: 

- Pelapor  

- Tim Panel 

- Publik – khusus untuk publik informasinya bisa singkat namun jelas dituliskan 

melanggar Undang undang apa. 

 

21. Mekanisme Pengaduan  
Penapisan yang baik menurut koridor Hak Asasi Manusia mengharuskan adanya 

mekanisme pengaduan untuk menghadapi potensi penyalahgunaan. Masyarakat 

atau mereka yang menerima keputusan bisa memilih dua hal:  

23. Pengaduan  

24. Normalisasi. Prosedur normalisasi dijelaskan di Bab. 7  

 

22. Penetapan Pengadilan  
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B. Alur Aduan Konten Negatif dari Kementerian Lembaga 

 

Masyarakat
Tim Manajemen

(DJ APTIKA)
Tim Panel

Forum Terbatas 
(3 pengarah)

START

Aduan situs 
bermuatan 

konten negatif

Kategorisasi 
aduan

Pornografi/ 
Sara/ 

Terorisme?

Ditapis 
Sementara

Y

Mediasi dengan 
pemilik situs

Konten Negatif 
dihapus?

MASUK 
BLACKLIST 

TRUST+

N

Dokumen Arsip

1 2

3

4

5
Berkas 
Aduan

N

Penilaian

6

Konsensus 
dicapai?

Informasi:

- Pelapor
- Tim Panel
- Publik

END

Y

11

12

9

18

19

Mengandung 
Konten Ilegal?

Y

Perlu Mediasi?

Y

Rekomendasi 
Mediasi

Rekomendasi 
Tapis

Rekomendas
Normalisasi/ 
Tidak Ditapis

Berkas 
Aduan

N

N

Y

Penilaian

Mengandung 
Konten Negatif?

Perlu Mediasi?

Y

Rekomendasi 
Mediasi

Y

Rekomendasi 
Tapis

N

Rekomendasi 
Tidak Ditapis

N

N

7

8

8a

8b

8c

10

13

14

15

16

17a

17b

17c

Mekanisme 
pengaduan

Penetapan 
Pengadilan

20

21

Pengaduan

Normalisasi

22

23

 
Gambar B. Alur Aduan Konten dari Kementerian/ Lembaga 
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Keterangan
4
 Alur Aduan Konten dari Kementerian/ Lembaga 

 

1. Aduan Kementerian/Lembaga:  
Aduan dari Kementerian/Lembaga harus melampirkan: 

- Surat resmi ber kop dari instansi terkait 

- URL aduan  

- Screen-shot konten aduan 

- Alasan pengaduan, termasuk di dalamnya keterangan Undang-Undang dan 

pasal yang diduga dilanggar 

 

2 Dan 3. Kategorisasi Aduan:  

- Harus ada kriteria yang rinci untuk masing-masing kategori  

- Kategori lain-lain harus diperjelas 

- Memasukkan prinsip-prinsip yang sudah menjadi diskusi umum di tingkat 

internasional, seperti: data pribadi (privacy) dan rahasia negara.  

 

4. Penapisan Sementara:  
Jika keputusan yang dihasilkan adalah tapis sementara, maka yang harus 

dilakukan adalah: 

- Notifikasi ke situs terkait 

- Informasi ke publik terkait penapisan yang diletakkan di website (situs) resmi 

Kominfo  

 

5. Berkas Aduan kepada tim Panel berisi:  

- Surat resmi berkop dari K/L terkait 

- URL Situs 

- Screen-shot 

- Kategori aduan 

- IP address 

- Lokasi server 

- Alasan dilakukan penapisan, termasuk di dalamnya UU dan pasal yang 

dilanggar  

- Kontak Admin Situs 

 

Berkas aduan diberikan paling lambat dua (2) hari sebelum rapat  

 

6 dan 14 Penilaian  

- Prosedur penilaian harus diperjelas. Penjelasan meliputi bentuk penilaian dan 

mekanisme penilaian. Kriteria tercantum di bab IV.  

 

7 dan 8. Konsensus. Konsensus ini mengeluarkan dokumen yang berisi:  

- Jenis rekomendasi. Apakah rekomendasi tapis, normalisasi atau mediasi  

- Alasan dilakukan tapis. Bila konsensus yang dikeluarkan adalah tapis, maka 

harus dituliskan dengan jelas tujuan penapisan, Undang-undang serta pasal 

yang dilanggar, dan bentuk tapis (apakah penapisan dilakukan pada seluruh 

situs atau spesifik url/laman tertentu)  

 

 

                                                 
4  Keterangan hanya untuk bagian yang perlu penjelasan.  
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9. Masuk Trust Positif  
Setelah sebuah situs/ url diputuskan masuk ke Trust Positif, harus ada 

dokumen pemberitahuan yang bisa diakses publik dan berisi: 

- Jenis pelapor – individu atau Kementerian/ lembaga 

- Tanggal aduan  

- Tanggal keputusan 

- Keputusan yang diterapkan (tapis, normalisasi, atau mediasi) 

- Alasan pengambilan keputusan: melanggar UU apa, pasal berapa, tujuan apa, 

apakah melanggar ICCPR (International Covenant on Civil and Political 

Rights) atau tidak. 

- Keterangan bagaimana jika pelapor ingin mengajukan keberatan/ mekanisme 

klarifikasi terhadap keputusan   

 

8a dan 8b. Mediasi dengan Pemilik Situs  
Laporan hasil rapat harus tersedia dan dapat diakses oleh Pelapor 

 

16. Mengandung Konten Ilegal (Forum Terbatas)  
Dokumen keputusan akan dikeluarkan. Isi dokumen sama seperti nomor 9  

 

19.  Laporan lengkap Aptika mengenai seluruh proses yang dijalankan.  

Dokumen Arsip lengkap bisa diakses kapanpun oleh Tim Panel. 

Dokumen diberikan kepada: 

- Pelapor 

- Tim Panel 

-     Publik – khusus untuk publik informasinya bisa singkat namun jelas 

melanggar Undang undang apa. 

 

20. Mekanisme Pengaduan  
Penapisan yang baik menurut koridor Hak Asasi Manusia mengharuskan adanya 

mekanisme pengaduan untuk menghadapi potensi penyalahgunaan. Masyarakat 

atau mereka yang menerima keputusan bisa memilih dua hal:  

22. Pengaduan  

23. Normalisasi.  

 

21. Penetapan Pengadilan  
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VI. Tata Cara Pengambilan Keputusan  

Pengambilan keputusan di tiap panel harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan dari anggota Panel yang hadir 

fisik, secara musyawarah mufakat  

2. Setiap proses pengambilan keputusan setidaknya dihadiri oleh minimal 

sepertiga total anggota Panel dengan kehadiran langsung atau melalui 

medium telepon/ Internet.  

3. Bila banyak yang tidak bisa hadir, pengambilan keputusan bisa dilakukan 

secara elektronik (misalnya, melalui email atau platform komunikasi lain) 

setelah anggota Panel menerima dengan lengkap dokumen yang dibutuhkan, 

seperti:  

a. URL situs 

b. Screen Shot bagian situs yang bermasalah 

c. Dokumen pengaduan dari masyarakat atau Kementrian/ Lembaga 

d. Kategori  

e. IP address  

f. Lokasi server 

g. Kontak Admin  

Dalam memberikan rekomendasinya, anggota Panel harus mencantumkan 

alasan yang jelas dan tertulis.  

4. Keputusan rapat dituliskan dalam Catatan Rapat yang minimum terdapat:  

a. Nama perkara/kasus:  

b. Tanggal keputusan ditentukan 

c. Jenis rekomendasi: penapisan, normalisasi atau mediasi 

d. Dasar pertimbangan   

5. Catatan Rapat dapat diakses oleh semua anggota Panel dan sewaktu-waktu 

dapat dilihat sebagai risalah proses pengambilan keputusan sebelumnya.  

6. Dalam hal musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, maka pengambilan 

keputusan akan diserahkan ke Tim Pengarah Forum  

7. Anggota Panel dari instansi/organisasi dapat mewakilkan kehadirannya 

kepada perwakilan dari instansi yang sama. Sedangkan untuk anggota yang 

statusnya sebagai pakar/ahli kehadirannya tidak dapat diwakilkan 

8. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Forum yang hadir memiliki hak 

berpendapat setara dengan anggota Panel lainnya.  
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VII. Tata Cara Normalisasi5  

Dalam hal suatu aduan tidak terbukti melakukan pelanggaran dan atau situs 

yang dimaksud tidak lagi berisi konten negatif, perlu dilakukan normalisasi 

dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Pengambilan keputusan normalisasi dilaksanakan oleh Panel sesuai dengan 

bidang masing-masing 

2. Pengelola situs atau masyarakat dapat mengajukan normalisasi terhadap 

penapisan situs.  

3. Pelaksanaan normalisasi dilakukan sebagai berikut:  

o Pengelola situs atau masyarakat mengajukan permintaan 

normalisasisetelah situs tersebut tidak lagi berisi konten negatif.  

o Pemohon normalisasi harus memberikan penjelasan berupa:   

 Penjelasan dari isi konten/laman situs yang telah diperbaiki 

sesuai rekomendasi Panel   

o Berdasarkan laporan sebagaimana disebut dalam butir sebelum ini 

(disebutkan nomor butir), Tim Manajemen menginformasikan kepada 

Tim Panel untuk selanjutnya diambil keputusan normalisasi situs. 

Apabila keputusan penapisan diambil melalui Panel secara langsung, 

maka proses normalisasi dilakukan dengan cara yang sama. Apabila 

keputusan penapisan diambil melalui masukan Kementrian/ Lembaga 

terkait, maka keputusan normalisasi dilakukan dengan cara yang sama.  

o Informasi yang diberikan kepada Tim Panel terkait dengan 

normaliasasi adalah sebagai berikut:  

 URL situs/konten 

 Penjelasan bahwa situs/laman tersebut sudah tidak mengandung 

konten negatif dan atau bahwa laman yang mengandung konten 

negatif telah ditiadakan.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
5  Normalisasi dilakukan dengan asumsi pemilik situs memiliki kemampuan 

teknis untuk memperbaiki langsung situsnya kendati sedang ditapis. Tidak efisien dan 

efektif apabila harus mengubah daftar Trust+ selama proses normalisasi.  
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VIII. Tata Cara Informasi ke ISP  

 

 

Pembuatan isi Tata Cara Informasi ke ISP dapat didiskusikan dengan ISP 
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IX. Lampiran:  

I. Kode Etik Anggota Panel  

 

Untuk didiskusikan dengan Anggota Panel   
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II. Outline Dokumen Pendukung  

a. Dokumen Berkas Aduan 

Pengaduan harus melalui proses verifikasi melalui mesin dan pengadu harus bisa 

diverifikasi melalui email atau telepon.  

Isi dokumen pengaduan adalah:  

- Nama  

- Alamat rumah  

- Nomor telepon yang dapat dihubungi 

- Alamat email  

- Nomor KTP atau identitas lain yang berlaku 

*Data pribadi pelapor harus diproteksi  

b. Dokumen Rekomendasi tim Panel (untuk masing-masing situs/ url)  

- Jenis rekomendasi  

- Alasan, tujuan rekomendasi, Undang-undang apa dan pasal berapa yang 

dilanggar 

- Bentuk penapisan (bila penapisan adalah keputusan), keseluruhan atau hanya 

URL / laman tertentu 

 

c. Dokumen Laporan ke Publik  

- Jenis pelapor 

- Tanggal pengaduan  

- Tanggal diputuskan 

- Keputusan  

- Alasan, tujuan keputusan, UU dan pasal yang dilanggar  

- Mekanisme pengaduan/ klarifikasi 

 

 

 

 

#selesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


