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mendalam baik secara yuridis, sosiologis, 
maupun filosofis agar tidak terjadi disparitas 
informasi yang diterima publik. Dilihat dari 
perspektif yuridis, perlu diperhatikan bahwa 
dalam kehidupan bernegara, pada hakikatnya 
kebebasan mendapat informasi publik adalah 
hak, ia tidak bisa ditawar dan negara (state) 
wajb menjamin.4 Hal demikian pula yang 
kemudian diejawantahkan lebih lanjut dalam 
Pasal 28F UUD 1945.5 Pasal tersebut jugalah 
yang menjadi dasar pertimbangan pembentuk 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (selanjutnya disebut dengan Undang-
Undang Penyiaran).6

Kemudian terkait kewenangan KPI 
dalam pengawasan konten di platform daring, 
haruslah mengacu kepada salah satu tiang 
berdirinya hukum yaitu kepastian hukum 
(rechtszekerheid) yang derivatifnya merupakan 
prinsip lex certa. Lex certa sendiri diartikan 
bahwa suatu hukum haruslah jelas aturannya 
atau tidak bisa semena-mena dianalogikan. 
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, 
kegiatan Penyiaran yang diatur dalam undang-
undang a quo adalah menitikberatkan adanya 
penggunaan spektrum frekuensi radio7, yaitu 
gelombang elektromagnetik yang dipergunakan 
untuk penyiaran dan merambat di udara 
serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar 
buatan, merupakan ranah publik dan sumber 
daya alam terbatas.8 Sedangkan konten yang 
hendak diawasi oleh KPI menggunakan sarana 
instrumen internet9, oleh karena itu mutatis 
mutandis, kewenangan pengawasan yang KPI 
berhenti sampai pada siaran yang menggunakan 

 The Right to Know Is the Right to 
Live. Kutipan oleh Aruna Roy1 yang Penulis 
rasa cukup relevan untuk mendeskripsikan 
distorsi hak-hak warga negara akibat timbulnya 
polemik terhadap wacana Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) akan mengawasi platform 
daring penyedia layanan streaming seperti 
Youtube dan Netflix.2 Polemik tersebut timbul 
akibat pernyataan Ketua KPI Agung Suprio 
atas perlunya pengawasan terhadap dua kanal 
video di internet, Netflix dan Youtube3, yang 
kemudian menimbulkan resistensi publik. 
Resistensi tersebut muncul akibat mosi tidak 
percaya publik yang menilai KPI dianggap 
gagal dalam mengawasi tayangan pertelevisian 
di Indonesia. KPI juga dikatakan lemah dalam 
mengawasi konten penyiaran, sebab kegiatan 
pengawasan dianggap populis, yaitu tergantung 
seberapa viral isu tersebut. Publik yang selama 
ini menerima dampak positif dari adanya 
platform streaming seperti Youtube dan Netflix 
merasa dirugikan terhadap wacana pengawasan 
oleh KPI, karena dianggap akan mengurangi 
kebebasan dalam mengakses informasi dan 
tayangan yang dianggap berkualitas. Akibatnya, 
terbesit pertanyaan terkait problematika a quo 
yang menurut Penulis sendiri cukup retorik, 
yaitu apakah KPI memiliki kewenangan untuk 
mengawasi bahkan memblokir konten yang 
terdapat dalam platform daring penyedia 
layanan streaming? Atau adakah urgensi lain 
terkait wacana pengawasan tersebut? 

Dalam pembahasan terkait polemik 
pengawasan suatu konten yang hendak 
dicanangkan oleh KPI, perlu dikaji secara 

Wacana Pengawasan Media Digital Oleh KPI, Pembatasan 
Berujung Pengebirian Informasi?
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pengawasan konten di beberapa platform 
digital. Oleh karena itu, bagaimana cara 
mewujudkan salah satu cita-cita bangsa19 yaitu 
mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks 
membangun dan menciptakan individu yang 
kompeten nan kreatif, apabila dalam kebebasan 
untuk mengakses informasi saja masih terdapat 
intervensi?20

 Menarik dibahas pula bahwa dalam 
gagasan KPI untuk melakukan pengawasan 
merupakan perlindungan generasi muda 
dari konten yang tidak sesuai dengan nilai 
kehidupan bangsa. Apabila demikian, pada 
faktanya, sebagian besar penyedia layanan 
streaming sudah memiliki aturan (policy) 
atau pedoman (guideline) masing-masing 
sebelum menayangkan atau mengunggah 
konten di platform-nya.  Sebagai gambaran, 
di Youtube sendiri terdapat kebijakan berupa 
Pedoman Komunitas (Community Guideline) 
yang ditujukan agar menjaga keamanan 
terkait preferensi tayangan para penggunanya, 
sehingga menuntun para content creator agar 
membuat konten yang sesuai dengan Community 
Guideline yang telah ditetapkan. Beberapa isu 
yang menjadi cikal-bakal pembatasan oleh 
KPI sendiri telah diadopsi Youtube dalam 
Community Guideline-nya, seperti: a) Konten 
seksual atau ketelanjangan; b) Konten yang 
merugikan atau membahayakan; c) Konten yang 
mengandung kebencian; d) Konten Kekerasan 
atau Vulgar; e) Pelecehan atau Cyberbullying; f) 
Spam, Metadata yang menyesatkan, dan Scam; 
g) Ancaman; h) Hak cipta; i) Privasi; j) Peniruan 
identitas; k) Keselamatan anak; dan l) Kebijakan 
tambahan.21 Tidak hanya itu, di Youtube juga 
terdapat filter konten berupa restricted mode. 
Dengan diaktifkannya restricted mode, maka 

spektrum frekuensi radio. Bahkan di Undang-
Undang Penyiaran, jasa penyiaran diatur secara 
limitatif yang terdiri dari media konvensional, 
yaitu; a. jasa penyiaran radio dan b. jasa penyiaran 
televisi.10 Tidak hanya itu, tidak berwenangnya 
KPI terhadap pengawasan penyedia layanan 
streaming melalui platform daring juga diamini 
oleh Komisioner KPI, Irsal Ambia, yang 
menyatakan “KPI pada dasarnya sadar itu 
(Netflix) bukan objek pengawasan. Jadi KPI 
tidak bisa bertindak di luar kewenangannya”.11

Selanjutnya dari segi sosiologis, 
mengawasi suatu konten merupakan suatu 
pembatasan layanan yang tidak bisa dikatakan 
sebagai langkah bijak yang diambil oleh 
Pemerintah sebagai pelayan12 bagi kehidupan 
bernegara tiap individu13, karena tidak ada 
transparansi dan keterbukaan yang dengan 
kata lain tidak mengimplementasikan prinsip 
Good Governance.14 Dengan demikian, hak 
asasi manusia dapat dibatasi atau bahkan 
dikurangi porsinya, akibatnya pula demokrasi15 

pun tidak berjalan sebagaimana mestinya16 
dan juga tidak mencirikan suatu negara hukum 
yang demokratis.17 Selanjutnya, Theo Hujibers 
mengartikan terdapat 4 (empat) cara untuk 
mengurangi kebebasan manusia berdasarkan 
filsafat tradisional, yaitu dengan kekerasan 
(violentia), ketakutan (netus), nafsu (passio), 
dan ketidakpengetahuan (ignorantia).18 Dalam 
konteksasi masa kini, penghadangan kebebasan 
dengan unsur violentia, netus, maupun passio 
kiranya sudah jarang ditemukan karena 
terdapat berbagai aturan yang mengaturnya, 
namun untuk penghadangan kebebasan dengan 
ketidakpengetahuan (ignorantia), menurut 
Penulis sendiri masih jamak ditemukan di era 
modern ini. Salah satunya contoh yaitu wacana 
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Perlu Personal Identification Number (PIN) 
untuk rating dewasa tertentu dan b) Personal 
Identification Number (PIN) untuk acara TV atau 
film tertentu. Dengan demikian, pengguna wajib 
menginput Personal Identification Number 
(PIN) 4 digit untuk memutar seluruh acara TV 
atau film di atas tingkat kedewasaan yang dipilih 
atau untuk memutar acara TV atau film tertentu, 
diseluruh profil. Sedangkan untuk Kontrol 
mudah, maka pengguna dapat mengontrol acara 
TV dan film yang tersedia untuk profil tersebut, 
sehingga pengguna memiliki kontrol terhadap 
tayangan yang ditonton anak-anaknya dengan 
menggunakan profil yang benar.25 Dengan 
demikian, probabilitas anak-anak mengakses 
konten yang mengandung unsur kedewasaan 
akan tereduksi oleh kebijakan yang dibuat oleh 
Netflix.

 Dalam era digital ini, generasi 
milenial sedang berada pada transisi menuju 
tahapan Generasi Z, karena bagi generasi 
Z informasi dan teknologi adalah hal yang 
sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, 
mengingat bahwa mereka lahir dimana akses 
terhadap informasi, khususnya internet sudah 
menjadi budaya global, sehingga hal tersebut 
berpengaruh terhadap nilai – nilai, pandangan 
dan tujuan hidup mereka.26 Akibatnya adalah 
kreativitas pun semakin berkembang dengan 
adanya ide-ide yang tidak pernah disangka oleh 
generasi sebelumnya. Dengan internet, peranan 
edukasi kini tidak hanya dipegang oleh orang 
tua, anak muda pun dapat memberikan contoh 
positif kepada warganet yang selanjutnya 
dikenal sebagai influencer, sehingga dengan 
adanya pengawasan yang diwacanakan oleh 
KPI, dikhawatirkan dapat mengurangi bahkan 
mengebiri kreativitas generasi muda bangsa. 
Pembatasan media tertentu pada akhirnya 

tayangan di Youtube tidak akan menampilkan 
konten tidak pantas seperti konten dengan tema 
seksual, kekerasan, cabul, atau tema dewasa 
yang tidak etis untuk ditonton bagi anak di 
bawah umur. Tidak hanya itu, Youtube juga 
akan melaporkan konten yang berisi gambar 
pelecehan seksual terhadap anak ke National 
Center for Missing and Exploited Children 
yang bekerja sama dengan lembaga penegak 
hukum global.22 Apabila content creator dalam 
mengunggah kontennya terindikasi melakukan 
pelanggaran terhadap Community Guideline 
yang telah ditetapkan, maka sanksi dapat dijatuhi. 
Jika pelanggaran yang dilakukan merupakan 
pelanggaran pertama kalinya, maka Youtube 
akan melakukan peringatan atau teguran tanpa 
penalti selama 90 (sembilan puluh) hari, namun 
hak unggah kreator akan dipulihkan setelah 1 
(satu) minggu. Apabila terjadi pelanggaran untuk 
kedua kalinya maka kreator akan mendapat 
teguran selama 90 (sembilan puluh) hari dan hak 
unggah kreator akan dipulihkan dalam waktu 2 
(dua) minggu. Dan upaya terakhir jika kreator 
tetap saja dirasa melakukan pelanggaran, maka 
channel akan ditutup oleh Youtube.23 Oleh 
sebab itu, Youtube sebagai penyedia layanan 
telah terlebih dahulu melakukan pengawasan 
dan pencegahan sebelum konten diunggah 
oleh kreatornya agar tidak terjadi hal-hal yang 
merugikan penggunanya.

 Demikian halnya dengan Youtube, 
Netflix juga memiliki aturan yang hampir 
serupa, dimana pengguna utama akun dapat 
melakukan kontrol terhadap akun Netflix 
miliknya.24 Pengguna utama akun memiliki 2 
(dua) kontrol dari aktivitas streaming, yaitu: 1) 
Tingkat akun (Kontrol sulit) dan 2) Tingkat profil 
(Kontrol mudah). Untuk Kontrol sulit, terdapat 
lagi pembagian klasifikasi kontrolnya, yaitu a) 
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dapat berakibat pada tereduksi nya kreativitas 
generasi bangsa yang akan berdampak upaya 
pemenuhan Philosophische Grondslag27 kita 
nantinya, yakni negara akan gagal mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Namun, apabila KPI tetap 
bersikeras untuk mengawasi platform seperti 
Netflix dan Youtube, perlu ditetapkan aturan 
yang mengaturnya secara tegas. Lalu terkait 
perkembangan teknologi yang sangat pesatnya, 
apakah setiap ada kemajuan teknologi maka 
setiap aturan akan direvisi? Bukankah itu 
merupakan suatu pemborosan belaka? Karena 
pada dasarnya, Indonesia sebagai negara yang 
menganut sistem hukum Eropa Kontinental 
atau Civil Law yang mengedepankan kodifikasi 
hukum, sehingga tidak lekang dengan 
kekurangan yang dikenal dengan istilah “Het 
Recht Hink Achter de Feiten Aan” yang berarti 
hukum selalu berjalan dibelakang keadian/
perisitiwa yang terjadi di masyarakat. Oleh 

1  Aruna Roy merupakan seorang aktivis sosial India yang turut mendirikan organisasi Mazdoor Kisan Shakti Sangathana 
(MKSS).
2  Polemik ini ditandai dengan adanya petisi “Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Neflix!” di website yang digagas 
oleh Dara Nasution di alamat https://www.change.org/p/suprioagung-kpi-pusat-kami-tolak-kpi-awasi-youtube-facebook-
netflix. Per tanggal 20 September 2019, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 114.925 orang.
3  Adiprasetio, Justito. KPI awasi Netflix dan Youtube: Langkah kembali ke Orde Baru yang tidak perlu bila ada literasi 
media. The Conversation. 16 Agustus 2019, http://theconversation.com/kpi-awasi-netflix-dan-youtube-langkah-kembali-
ke-orde-baru-yang-tidak-perlu-bila-ada-literasi-media-121939. Diakses pada tanggal 19 September 2019 pukul 22.11 
WIB.  
4  Mihradi, R. Muhammad. 2011. Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 4.
5  Pasal 28 f UUD 1945
6  Pada pertimbangannya, pembentuk undang-undang menyatakan bahwa “kemerdekaan menyampaikan pendapat dan 
memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan 
menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
7  Berdasarkan Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, definisi Penyiaran adalah 
kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa 
dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara 
serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran 
8  Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
9  Internet yang merupakan kependekan dari Internconnection-Networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling 

karenanya, dengan tidak ada aturan yang 
mengatur terkait kewenangan pengawasan KPI 
terhadap beberapa platform digital dan belum 
ditemukannya urgensi pencegahan kebocoran 
konten dewasa terhadap anak di bawah umur, 
yang seyogyanya sudah diatur terlebih dahulu 
oleh para penyedia layanan, maka Penulis 
menyarankan, sepatutnya KPI terlebih dahulu 
memaksimalkan kinerja, bahkan menuntaskan 
permasalahan yang selama ini digaungkan 
masyarakat. Terlebih terhadap permasalahan 
terhadap acara televisi nasional seperti sinetron 
karena dinilai kurang berkualitas, tidak 
mengedukasi, dan diksriminatif yang masih 
tayang pertelevisian nasional. Karena di era 
digital memang benar apa yang dikatakan oleh 
sang pioneer penemu komputer, Alan Turing, 
“Sometimes it is the people no one imagines 
anything of who do the things that no one can 
imagine”.
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terhubung menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai 
protokol pertukaran paket (Packet Switching Communication Protocol) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh 
dunia.
10 Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
11 Tim CNN Indonesia. KPI Sadar Tak Berwenang Awasi Netflix. CNN Indonesia. 21 Agustus 2019, https://cnn.indonesia.
com/hiburan/20190821152820-220-423420/kpi-sadar-tak-berwenang-awasi-netflix. Diakses pada tanggal 19 September 
2019 pukul 22.48 WIB. 
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proaktif dalam pelayanan khususnya pelayanan informasi. Lihat di Krisyantono, Rachmat. 2015, Konstruksi Humas 
Dalam Tata Kelola Komunikasi Lembaga Pendidikan Tinggi di Era Keterbukaan Informasi Pubik, Jurnal Pekommas. vol. 
18, No. 2, Agustus 2015, hlm. 117.
13  Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara  ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan 
tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Lihat di Sinambela, L.P. 1992. Ilmu dan Budaya, Perkembangan Ilmu 
Administrasi Negara, Edisi Desember 1992, hlm. 198.
14  Dapat disimpulkan, jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik dapat dijadikan salah satu tolak ukur 
dianutnya prinsip good governance, khususnya unsur transparansi dan keterbukaan. Lihat di Mihradi, R. Muhammad. 
2011. Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 45.
15  Secara etimologi, pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Terdiri atas dua kata, yaitu demos, yang berarti 
rakyat dan kratos, yang berarti kekuasaan/berkuasa, maka dapat dimaknai demokrasi berarti kekuasaan ada di tangan 
rakyat atau rakyat yang berkuasa. Lihat di Utari, Sri. 1998. Karakter Demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 
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tidak akan efektif apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar kehidupan bagi 
demokrasi. Lihat di Koalisi Untuk Kebebasan Informasi. 2003. Melawan Ketertutupan Informasi: Menuju Pemerintahan 
Terbuka, Jakarta: Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, hlm. 11.
17  Salah satu ciri negara hukum demokratis menurut penulis yaitu adanya pengakuan hak asasi manusia. Kemudian 
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pembentuk undang-undang, pelaksana undang-undang, dan peradilan; (2) penyusunan pembentuk undang-undang secara 
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Pembangunan Hukum dan Demokrasi. Jakarta: Dasamedia, hlm. 20-21. 
20  Berkaitan dengan hal tersebut, dalam negara hukum demokrasi, negara dilaksanakan berdasarkan amanat rakyat. Dalam 
pelaksanaan penyelenggaraan negara, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Segala informasi yang dihasilkan 
dalam penyelenggaraan merupakan milik rakyat. Lihat di Retnowati, Endang. 2012, Keterbukaan Informasi Publik dan 
Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen), Jurnal Perspektif. vol. 17, No. 1, Januari 2012, hlm. 56.
21 Pedoman Komunitas, https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines. Diakses pada 20 
September 2019 pukul 10.22 WIB
22 Keamanan Anak di Youtube, https://support.google.com/youtube/answer/2801999?hl=id. Diakses pada tanggal 20 
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23  Dasar-dasar teguran Pedoman Komunitas, https://support.google.com/youtube/answer/2802032?hl=id. Diakses pada 
tanggal 20 September 2019 pukul 11.58 WIB
24  Di layanan Netflix sendiri, sistem kontrol tersebut dikenal dengan Parental Control.
25  Bagaimana cara mengatur kontrol orang tua pada akun Netflix?, https://help.netflix.com/id/node/264. Diakses pada 
tanggal 20 September 2019 pukul 13.11 WIB
26  Surya Putra, Yanuar. 2016, Theoritical Review: Teori Perbedaan Generasi, Among Makarti, vol. 6, No. 18, Desember 
2016, hlm. 132.
27  Istilah “Philosopische Grondslag” sendiri merujuk kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang diucapkan 
oleh Ir. Soekarno. Pancasila disebut Philosopische Grondslag karena memuat gagasan tentang bagaimana seharusnya 
Bangsa Indonesia mengelola kehidupannya.


