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PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 
KECAMATAN CIBARUSAH DESA SINDANG MULYA 

RW 012 PERUMAHAN PURI PERSADA INDAH CIBARUSAH 
KODE POS 17343 – TELP. 081311166641 

 
Sindang Mulya, 1 September 2011 

No.  :  009 / I / RW / VII / 2011 

Hal  :  Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Warnet 

 

Internet adalah perpustakaan terlengkap di dunia. Di internet terdapat berjuta-juta situs 

berisi pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia, namun juga ada berjuta-juta situs 

lainnya hanya berisi “sampah” yang merusak, seperti gambar-gambar porno, video mesum, 

transaksi seks, perjudian, dan lain-lain, yang berbahaya bagi anak-anak dan generasi muda 

kita. 

 Berdasarkan Surat Edaran Nomor:1598/SE//DJPT.1/KOMINFO/7/2010 Tentang 

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Pornografi: 

A. Pasal 21  Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi; 

B. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

C. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; 

D. Kewajiban Penyelenggara Jasa Akses Internet dan Penyelenggara Jasa Interkoneksi 

Internet terkait pengamanan pengamanan jaringan yang tertuang dalam izin 

penyelenggaraan ; 

Maka dari itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan rasa 

nyaman bagi warga RW 012 Perum Puri Persada Indah yang merasa resah terhadap anak dan 

generasi mudanya dari pengaruh pornografi dan semacamnya yang disebutkan diatas, kami 

selaku Pengurus RW 012 dengan Penyelenggara Jasa Internet (Warung Internet) atau 

yang disingkat Warnet mengadakan kesepakatan sebagai berikut: 

 

 1. Warnet ini sudah memiliki izin usaha, yang meliputi: 

a. NPWP pribadi / NPWP perusahaan (Dirjen Pajak); 

b. Surat Keterangan Usaha dari RT dan RW;  

c. Surat Domisili Usaha (Kelurahan dan Kecamatan); 

d. Surat TDP (Tanda Daftar Perusahaan); 

e. Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Perusahaan / SIUPP; 

f. Surat Ijin Gangguan Lingkungan / HO (Kepolisian); 

g. Surat Ijin Hiburan & Keramaian (Dinas Pariwisata); 
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2. Warnet ini menggunakan software baik Operating System maupun Program lainnya yang 

original dan berlisensi; 

3. Secara rutin warnet ini mengupdate antivirus dan program anti spy; 

4. Warnet ini sudah memakai Software Antipornografi; 

5. Secara rutin warnet ini menghapus file-file yang dicurigai dapat mengundang virus, spy 

dan file yang berkaitan dengan pornografi; 

6. Jam operasional warnet ini dari jam 08:00 s.d. jam 22:00, dengan waktu istirahat pada 

pukul 17:45 s.d. 19:30 untuk  Sholat Magrib, Belajar Ngaji Anak-anak dan sholat Isya; 

7. Warnet ini tidak melayani pelanggan usia pelajar pada jam sekolah; 

8. Warnet ini tidak melayani pelanggan yang berseragam sekolah pada jam sekolah; 

9. Warnet ini mempersilahkan pelajar yang mencari tugas sekolahnya di internet kalau 

disertai dengan surat keterangan dari gurunya, bahwa memang siswa itu mencari 

tugasnya di warnet, bukan sekedar bermain Game Online; 

10. Warnet ini tidak melayani pemalsuan dokumen, naskah, data dan gambar (baik yang 

bergerak maupun tidak bergerak) tanpa seizin pemilik atau yang sudah menjadi hak cipta 

orang lain; 

11. Warnet ini tidak akan menyalahi perizinan dan peruntukan warnet yang mestinya menjadi 

media komunikasi dan edukasi menjadi tempat hiburan yang bukan pada tempatnya, 

seperti Game Online; 

11. Warnet ini tidak akan menyalahi perizinan dan peruntukan warnet yang mestinya menjadi 

tempat jasa koneksi dan akses internet menjadi tempat yang dijadikan pelanggaran 

hukum seperti perjudian, mabuk-mabukan, perbuatan asusila dan transaksi narkoba; 

12. Wanet ini memberikan nilai manfaat bagi warga sekitar, sebagai mana yang tercantum 

dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU-ITE Pasal 4) yakni didirikannya warnet itu punya manfaat bagi warga sekitar 

dengan tujuan: 

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 

b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 
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d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan 

pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi 

Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan;  

e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan 

penyelenggara Teknologi Informasi. 

 

Apabila Warnet ini ditemukan dan terbukti melakukan tindakan pelanggaran dan tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, akan dikenakan sanksi administrasi dan 

atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Yang membuat kesepakatan:  

 
Ketua RW 012 Sekretaris RW 012 Sie.Keamanan & Ketertiban 

   

 

(Farid Irfa’i, MD ) (Patwa Nugraha) (R. Welly ) 

 

 Menyepakati  

   

 

   

 ( __________________ ) 

Pemilik Warnet 

 

 

Tembusan:  

1. RT 001 s.d. RT 009  

2. Arsip 
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