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⇡ Besarnya
jumlah
pengguna
internet

⇡ Pesatnya
pertumbuhan
digital startups

Indonesia di 
Era Digital

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap
aktivitas dalam kehidupan kita di era digital
membutuhkan data pribadi.
Pemanfaatan data pribadi tersebut
memerlukan tata kelola yang baik dan
akuntabel dalam pemrosesannya

Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi
yang kuat dan komprehensif untuk
memastikan pelindungan terhadap data
pribadi secara memadai.



Akselerasi dalampengembangan
infrastruktur digital

Mempersiapkan regulasi yang 
dibutuhkan

Mendorong perkembangan dan 
pertumbuhan ekosistemdigital

MONITORING & EVALUASI

INFRASTRUKTUR REGULASI EKOSISTEM

Aspek Penting dalam Transformasi Digital



Regulasi Pelindungan
Data Pribadi di Indonesia

UU No. 10 Tahun 1998
Perbankan

UU No. 36 Tahun 1999
Telekomunikasi

UU No. 8 Tahun 1999
Perlindungan Konsumen

UU No. 23 Tahun 2006
Administrasi Kependudukan

UU No. 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 39 Tahun 1999
Hak Asasi Manusia

UU No. 11 Tahun 2008
ITE

UU No. 36 Tahun 2009
Kesehatan

dan regulasi lainnya…

Peraturan perlindungan data pribadi di
Indonesia tersebar pada kurang lebih
32 regulasi di berbagai macam sektor
(keuangan, kesehatan, kependudukan,
telekomunikasi, energi, dll).

Pemerintah sedang membuat peraturan
yang lebih komprehensif dan kuat untuk
perlindungan data pribadi di Indonesia

Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

PP 71/2019 (PSTE) PP 80 tahun
2019

(PMSE)PM Kominfo
20/2016

RUU 
PDP

Rancangan Undang-Undang
tentang
Pelindungan Data Pribadi



RUU Pelindungan Data Pribadi ini akan menjadi
kerangka regulasi yang lebih kuat dan 

komprehensif dalam memberikan pelindungan hak
asasi manusia, khususnya terkait data pribadi

RUU PDP akan menumbuhkan kesadaran
masyarakat tentang haknya sebagai subjek
data, serta mendorong perubahan perilaku

masyarakat untuk lebih meningkatkan
keamanan data pribadi.

RUU PDP akan menjadi instrumen hukum kunci
dalam pencegahan dan penanganan kasus

pelanggaran data pribadi yang masih banyak terjadi
dan menjadi tantangan bersama

RUU PDP akan menciptakan keseimbangan dalam
tata kelola pemrosesan data pribadi dan jaminan
perlindungan hak subjek data, serta menyediakan
prinsip-prinsip dan syarat sah dalam pemrosesan

data pribadi yang harus ditaati pengendali dan 
pemroses data pribadi

RUU PDP akan menciptakan kesetaraan
dalam aturan PDP secara internasional yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi digital 
melalui pengaturan cross-border data flow

RUU Pelindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum yang perlu
segera hadir di dalam sistem hukum di Indonesia“ “

RUU PDP akan mempercepat pembangunan
ekosistem ekonomi digital dan meningkatkan

iklim investasi yang aman dengan
memberikan kepastian hukum bagi bisnis

dan meningkatkan kepercayaan konsumen

1

2

3

4

6

5



RUU Pelindungan Data Pribadi

JENIS DATA PRIBADI

HAK PEMILIK DATA PRIBADI

PEMROSESAN DATA PRIBADI

KEWAJIBAN PENGENDALI 
DATA PRIBADI DAN 

PROSESOR DATA PRIBADI 
DALAM PEMROSESAN DATA 

PRIBADI

TRANSFER DATA PRIBADI

KETENTUAN PIDANASANKSI ADMINISTRATIF

PEMBENTUKAN PEDOMAN 
PERILAKU PENGENDALI DATA 

PRIBADI

PENYELESAIAN SENGKETA DAN 
HUKUM ACARA

PERAN PEMERINTAH DAN 
MASYARAKAT

KERJA SAMA INTERNASIONAL

LARANGAN DALAM 
PENGGUNAAN DATA PRIBADI

Substansi Pengaturan

Dalam wilayah NKRI Luar wilayah NKRI

Pemerintah /
Sektor Publik Sektor Privat

&

&

RUU Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan
hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan

negara, keamanan negara, dan pelindungan terhadap
data pribadi milik warga negara Indonesia dimanapun

data pribadi tersebut berada. 



Pemerintah

Pemilik
Data Pribadi

Syarat sah
(legal basis)

Prinsip Pemrosesan
Data Pribadi

Prosesor Data 
Pribadi

Data 
Protection 

Officer 
(DPO)

Pihak yang melakukan
pemrosesan Data Pribadi

atas nama Pengendali Data 

Pribadi.

Prinsip
Pemrosesan Data 

Pribadi

Data 
Protection 

Officer 
(DPO)

Pengendali Data 
Pribadi

Privat

Pihak yang menentukan
tujuan dan melakukan

kendali pemrosesan Data 
Pribadi.
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Advice, supervise, 

facilitate
Report, compliance

orang perseorangan
selaku subyek data 
yang m em ilik i D ata 

Pribadi yang m elekat
pada d irinya

Luar Wilayah NKRI

Data 
Protection 
Authority 

(DPA)

coordinating

Data 
Controller

Cross-border 
data transfer

Syarat:
• Adequacy
• Contract
• Perjanjian
• Persetujuan

Lingkup kewajiban pengendali
maupun prosesor dapat berbeda,
namun tetap memiliki kewajiban
dasar seperti: menjaga kerahasiaan;
melindungi dan memastikan keamanan
data pribadi; melakukan pengawasan;
menjaga data pribadi diakses secara

tidak sah; melakukan perekaman;
wajib menjamin akurasi, kelengkapan,
dan konsistensi data pribadi.

Hak Pemilik
Data Pribadi

Konsep Pengaturan
Pelindungan Data 
Pribadi

PrivatGovtGovt

1. Persetujuan
2. Perjanjian
3. Legal obligation
4. Pelaksanaan kewenangan
5. Vital interest
6. Pelayanan publik
7. Legitimate interest

1. Terbatas, spesifik
2. Sesuai dgn tujuan
3. Menjamin hak pemilik
4. Akurat, lengkap, mutakhir
5. Melindungi keamanan DP
6. Memberitahukan tujuan, 

aktivitas & kegagalan PDP
7. Penghapusan / pemusnahan
8. Akuntabel



Lingkup Pemrosesan
Data Pribadi

Penghapusan atau
pemusnahan

Penampilan, 
Pengumuman, Transfer, 
Penyebarluasan, atau
Pengungkapan

Perbaikan dan 
pembaharuan

Penyimpanan

Pengolahan dan 
penganalisisan

Perolehan dan 
pengumpulan

Pemrosesan Data Pribadi harus mematuhi prinsip dan syarat sah pemrosesan
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Terbatas, spesifik
pengumpulan dilakukan secara terbatas dan spesifik, sahsecara
hukum, patut, dan transparan1

sesuai dengan tujuannya

Penghapusan / Pemusnahan (retensi)
Pemusnahan dan/atau penghapusan data pribadi setelahmasa retensi
berakhir atauberdasarkan permintaan Pemilik Data Pribadi (kecuali
ditentukan lain oleh Peraturan Per-UU)

menjamin hak Pemilik Data Pribadi

Akurat
akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dpt dipertanggungjawabkan

memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, 
serta kegagalan PDP

melindungi keamanan data pribadi

8 Akuntabel
dilakukan secarabertanggung jawabdengan memenuhi pelaksanaan
prinsip pelindungan Data Pribadi dan dapat dibuktikan secara jelas

Prinsip Pelindungan Data Pribadi

persetujuan yang sah dari Pem ilik D ata Pribadi untuk
satu atau beberapa tujuan tertentu yang te lah
disam paikan kepada Pem ilik D ata Pribadi

pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi
dalampelayanan publik untuk kepentingan umum

pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan
memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan

kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Pemilik Data Pribadi

pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Pemilik Data
Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi
permintaan Pemilik Data Pribadi pada saat akan
melakukan perjanjian

pem enuhan kew ajiban hukum dari Pengendali D ata 
Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

pem enuhan pelindungan kepentingan yang sah (vita l 
interest) Pem ilik D ata Pribadi

Syarat Sah Pemrosesan Data Pribadi

Persetujuan

Perjanjian

Legal 
obligation

Pelaksanaan
kewenangan

Vital Interest

Pelayanan
Publik

Legitimate 
Interest



Ketentuan Transfer Data Pribadi dalam RUU PDP

Transfer data pribadi
dalam wilayah negara RI

wajib melakukan pelindungan
data pribadi

Transfer data pribadi keluar wilayah hukum NKRI
dapat dilakukan dalam hal :

1. negara penerima memiliki tingkat pelindungan setara atau
lebih tinggi;

2. perjanjian internasional antara negara;
3. kontrak antar pengendali data pribadi dengan

standar/jaminan pelindungan data pribadi; dan/atau
4. mendapat persetujuan pemilik data.

Ketentuan lebih lanjut akan diatur pada Peraturan Pemerintah



Pilar Penting dalam Penatakelolaan PDP

1. Melaksanakan kepatuhan
terhadap regulasi terkait PDP

2. Adanya kebijakan internal yang
mengatur pemrosesan data
pribadi (mulai dari pengumpulan
hingga pemusnahan)

3. Penerapan standar keamanan
sistem dan manajemen hak
akses

4. Penerapan risk assessment dan
prosedur mitigasi jika terjadi
kebocoran data pribadi

Policy
1. Mengidentifikasi jenis serta tujuan
dari data pribadi yang
dikumpulkan, digunakan,
diberikan ke pihak lain, disimpan,
dan dimusnahkan

2. Melakukan pemrosesan data
pribadi sesuai dengan prinsip PDP
dan legal basis serta menjamin
hak-hak pemilik data pribadi

3. Menerapkan manajemen data
pribadi yang akuntabel mulai dari
proses perolehan, penyimpanan,
transfer, sampai pemusnahan

Process

1. Melakukan edukasi kepada
pegawai untuk meningkatkan
awareness pentingnya
melindungi data pribadi
pasien

2. Melakukan edukasi kepada
pegawai terkait regulasi PDP
dan manajemen data pribadi

3. Membentuk tim yang khusus
menangani terkait PDP (Data
Protection Officer)

People

bagaimana pelaku bisnis bisa comply dengan aturan PDP



Pengawasan Pelindungan Data Pribadi
oleh Kementerian Kominfo

• Kementerian Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap
perlindungan data masyarakat Indonesia secara berkala

• Sebagai regulator, Kementerian Kominfo melakukan pengawasan
berdasarkan amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah terkait dengan
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

• Berkaitan dengan sistem keamanan, Kementerian Kominfo juga
melakukan koordinasi dengan Instansi Pengawas dan Penegak
Hukum untuk tugas pengawasan masing-masing.

• Pemerintah akan terus memastikan agar digital
economy khususnya e-commerce dapat berjalan dengan baik dan
lancar tanpa adanya gangguan oleh peretas data atau data
breach. Setiap usaha peretasan data akan ditindaklanjuti agar
tidak mengganggu jalannya e-commerce di Indonesia

• Evaluasi kepatuhan terhadap regulasi

• Tindaklanjuti laporan dan aduan

kebocoran/pelanggaran

• Evaluasi laporan PSE

• Mewajibkan PSE untuk mitigasi pada

kesempatan pertama

• Mengevaluasi pemenuhan hak pemilk data

oleh pse

• Penjatuhan sanksi

Tindakan Pengawasan
Pemerintah
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