
Di YouTube, tanggung jawab kami adalah mengelola apa yang ada 
dalam platform agar pengguna dapat mengakses informasi yang 
kredibel serta terlindungi dari konten bermasalah. Kami hadir 
untuk menjelaskan tiga prinsip panduan, yaitu Menghapus, 
Mengurangi, dan Meningkatkan, yang membentuk dasar 
pendekatan kami untuk menjadikan YouTube lebih aman.

Mengelola konten secara 
bertanggung jawab 

Membagikan progres kami terkait menghapus konten berbahaya
Laporan Penegakan Pedoman Komunitas per kuartal kami memberikan insight terkait jumlah laporan dan tindakan 
yang diambil pada konten yang melanggar kebijakan kami. Penghapusan dalam K3 2020 mencakup:

Mengembangkan kebijakan untuk platform global
Kebijakan kami didesain untuk menjadikan YouTube lebih aman 
dan menentukan konten apa yang diizinkan serta apa yang tidak 
dapat diterima untuk diposting. Dikembangkan melalui kemitraan 
dengan kreator YouTube dan pakar kebijakan eksternal, sehingga 
kebijakan tersebut sudah efektif, didasarkan pada berbagai 
referensi, dan dapat diterapkan secara global. 

1. Menghapus konten yang melanggar kebijakan kami

Menghapus konten sebelum dilihat secara luas
Kami menggabungkan kemampuan manusia dan mesin untuk mendeteksi, meninjau, dan menghapus konten yang 
melanggar kebijakan kami.
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Mendeteksi konten yang 
berpotensi berbahaya

Mesin: Melaporkan konten dalam 
skala besar

Pengguna: Menggunakan fitur 
pelaporan

Program Pelapor Tepercaya YouTube: 
Pakar eksternal yang melaporkan 
konten dengan presisi tinggi.

Meninjau konten yang 
dilaporkan
Konten yang dilaporkan akan ditinjau 
oleh peninjau manual yang terlatih 
untuk menilai apakah konten tersebut 
memang melanggar kebijakan kami, 
serta melindungi konten yang memiliki 
tujuan pendidikan, dokumenter, ilmiah, 
atau artistik.

Mengambil tindakan pada konten 
berbahaya

Setelah melakukan evaluasi yang 
cermat, peninjau manual akan membuat 
keputusan untuk menghapus konten 
yang melanggar kebijakan kami atau 
mengenakan pembatasan usia pada 
konten yang mungkin tidak cocok untuk 
semua penonton.

Beberapa contoh bidang yang dicakup 
oleh kebijakan kami antara lain:

Ekstremisme Kekerasan
Kebencian dan Pelecehan
Keselamatan Anak
Spam dan Praktik Penipuan

https://youtube.com/howyoutubeworks


Memberikan konteks untuk membantu pengguna membuat keputusannya sendiri

Panel informasi memberikan konteks tambahan bersama hasil penelusuran dan video tertentu untuk membantu pengguna 
membuat keputusan yang lebih tepat. 

Menyediakan sumber kredibel yang dapat diakses
Dalam bidang yang mengutamakan kebenaran dan kredibilitas, kami berupaya keras untuk memastikan bahwa sistem 
kami memprioritaskan untuk menampilkan konten yang kredibel dari sumber tepercaya. 

Sumber kredibel di hasil penelusuran dan 
panel “berikutnya” akan diprioritaskan 
untuk peristiwa yang layak diberitakan

3. Meningkatkan informasi yang kredibel

Berita terpopuler di hasil penelusuran 
muncul berdasarkan kueri 

penelusuran penonton

Berita terbaru di halaman 
beranda muncul selama 

momen berita terbaru

Berita terkini di hasil penelusuran 
ditautkan ke artikel berita berbasis 

teks dari sumber kredibel

Cek fakta di hasil penelusuran 
muncul bersama klaim yang 
baru saja dicek faktanya oleh 

pihak ketiga

Panel kesehatan memberikan 
informasi detail, termasuk gejala 

dan pencegahan

Pendanaan penerbit berita 
ditampilkan untuk penerbit 

berita yang didanai oleh 
pemerintah atau publik

Hasil penelusuran kandidat 
pemilu menampilkan informasi 
berbasis teks selama periode 

pemilu

Topik yang rentan mengalami 
misinformasi memunculkan konten dari 
sumber pihak ketiga untuk memberikan 

konteks tambahan 

2. Mengurangi penyebaran misinformasi yang berbahaya dan konten berisiko 

Konten berisiko merepresentasikan pelanggaran konten yang berjumlah kurang dari 1% dari apa yang ditonton di 
YouTube. Namun, jumlah kurang dari 1% juga masih terlalu banyak. Oleh karena itu, kami telah mengurangi rekomendasi 
konten berisiko atau video yang dapat memberikan misinformasi kepada pengguna dengan cara yang berbahaya.

Misinformasi yang berbahaya
Konten yang mempromosikan teori konspirasi yang tidak berdasar, atau informasi yang 
tidak akurat, baik disengaja (disinformasi) atau tidak (misinformasi). Evaluator manual 
eksternal menggunakan pedoman publik untuk menentukan misinformasi yang 
berbahaya.

Konten Berisiko
Konten yang hampir, tetapi tidak 
sepenuhnya, melanggar Pedoman 
Komunitas kami. 
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