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Penetrasi

Penetrasi Internet 2019
Penetrasi Internet (%)

73,7%

User

Pengguna Internet:

196.714.070,3

Growth

Growth (%):
8,9%

Growth Internet 
User:

25.537.353,5

Population

Populasi Indonesia 2019 
(Proyeksi BPS)

266.911.900

Penetrasi Pengguna Internet
2019 – 2020 (Q2)

Sumber: Survei APJII 2020 



Sharing economy e-Education e-Government

Cloud Collaborative Marketplace Online Health Services

Smart Manufacturing Smart City Smart Appliances

Kegiatan Ekonomi Dunia saat Ini

Saat ini berbagai macam kebutuhan 
manusia telah banyak menerapkan 
dukungan internet dan dunia digital 
sebagai wahana interaksi dan 
transaksi

Sumber : www.apindo.or.id



Betapa
sibuknya
dunia maya

Dalam jangka
waktu

60 detik ada
berjuta kegiatan
yang dilakukan

melalui internet.



PERHATIKAN RAMBU-RAMBUNYA!



Cakupan UU ITE



Pasal 27
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan:
(1) Kesusilaan
(2) Perjudian
(3) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
(4) pemerasan dan/atau pengancaman

Pasal 45 (1)
.... dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).

Pasal 1  Angka 1

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,      suara, 
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 
atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat
kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma
kesusilaan dalam masyarakat. 

Pasal 4 ayat 2

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang 
mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak
langsung layanan seksual



Pasal 28
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan :
- berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa 

kebencian atau permusuhan dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Pasal 45 (2)
.... dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



Pasal 29
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau 
menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 45 (3)
.... dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).



Penanganan Konten Negatif

§ Program 1 Juta Nama Domain

Jaksa, Hakim)

§ Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Polisi,

§ PPNS ITE

§ Aduan Masyarakat (aduankonten.id)

§ Permintaan dari Institusi

§ Pencarian oleh Tim Trust Positif

§ Penanganan Konten Negatif pada Platform

§ Peningkatan Sistem Manajemen Konten Internet

§ Enabler untuk sektor strategis (kesehatan, pertanian, 

pariwisata, keuangan, pendidikan, transportasi)

§ Program UMKM Go Online
§ Program 1000 Startup Diijital

§ Transformasi Sosial

K O N T E N

L IT E R A S I

P E M A N FA A 
TA N  

D IG ITA L

Implementasi 
UU No. 19/2016 

tentang ITE

B L O K IR

P E M U T U S A N  
A K S E S

G A K U M

§ Edukasi (Festival Literasi Dijital-Firal : Internet Cakap,

Indonesia Baik, Tata Kelola Internet, Konten Informasi

Digital, White List)
§ Pendampingan Komunitas (Relawan TIK, KIM, 

Indonesia-COP, IGF Indonesia, Mafindo)

§ Gerakan Literasi Dijital Siberkreasi



www.kom info .go .id @ kem kom info

http://www.kominfo.go.id/


DATA 
PRIBADI



Dimana Data Pribadi Kita disimpan ?

Perbankan

Kesehatan

Platform Media Sosial

E-commerce

Telekomunikasi

Keuangan

DigitalisasiJasa

Transportasi



APA 
ITU 

DATA 
PRIBADI 

DATA PRIBADI :  ”setiap data 
tentang seseorang baik yang 
teridentifikasi dan/atau dapat
diidentifikasi secara tersendiri atau
dikombinasi dengan informasi
lainnya baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui
sistem elektronik dan/atau
nonelektronik”(RUU PDP) 

PENGERTIAN



Aktivitas kita sehari-hari (seperti
berbelanja, membayar tagihan
keuangan secara online, 
menggunakan ponsel pintar, 
berbagi informasi di jejaring sosial) 
yang melibatkan data pribadi
dengan satu atau lain cara. 

Apabila dilakukan dengan ceroboh
dapat menyebabkan kebocoran
data pribadi untuk diri kita sendiri
sendiri atau orang lain. 
Konsekuensinya bisa serius jika
data pribadi digunakan oleh orang 
jahat.

Kebocoran Data Pribadi dari Sisi 
Pemilik Data 



Data pribadi menyangkut 
hak asasi dan privasi yang 

harus dilindungi

Deklarasi Universal tentang 
Hak Asasi Manusia (Universal 
Declaration of Human Rights, 

1948)

UU Nomor 12 Tahun 2005 
tentang Pengesahan 

International Covenant on
Civil and Political Rights

U U  N o . 3 6  Ta h u n  2 0 0 9  te n ta n g  
Ke se h ata n  m e n gatu r te n ta n g  

ra h a sia  ko n d is i p rib a d i p a sie n .                             
U U  N o . 1 0  Ta h u n  1 9 9 8  te n ta n g  

Pe rb a n ka n  m e n gatu r d ata  p rib a d i 
m e n ge n a i n a sa b a h  p e ny im p a n  

d a n  s im p a n a n nya

Data adalah 
aset/komoditas bernilai 

tinggi di era big data dan 
ekonomi digital

Volume data di tahun 2015 
diperkirakan mencapai 8 

triliun GB dan akan naik 40 
kali lipat di tahun 2020. 

(OECD, 2018)

Aplikasi AI berbasis data 
diproyeksikan dapat 

berkontribusi sebesar 13 
triliun dolar bagi ekonomi 
global pada tahun 2030 

(McKinsey, 2018)

Pelanggaran privasi dan 
penyalahgunaan data 
pribadi makin banyak 

terjadi (online maupun 
offline)

Contoh aktivitas: 
digital dossier, direct 

selling, location-
based messaging

Contoh kasus: 
Cambridge Analytica

(2018)

Masyarakat belum 
sepenuhnya sadar akan 
pentingnya melindungi 

data pribadi

Jumlah pengguna internet 
di Indonesia terus 

meningkat, namun tidak 
seluruhnya menyadari 

pentingnya PDP.

Lebih dari 30% 
pengguna internet 

Indonesia belum sadar 
bahwa data dapat 

diambil. (APJII, 2017)

Mengapa Data Pribadi PENTING Untuk Dilindungi?



Pem erin tah

Pe m ilik
D ata  P rib ad i

Syarat sah
(le ga l b a s is)

P rin s ip Pe m ro se sa n
D ata  P rib a d i

Prosesor D ata  
Pribad i

Data 
Protection 

Officer 
(DPO)

Pihak yang melakukan
pemrosesan Data Pribadi

atas nama Pengendali Data 
Pribadi.

Prinsip

Pemrosesan

Data Pribadi

Data 
Protection 

Officer 
(DPO)

Pe n ge n d ali D ata  
P rib ad i

Privat

Pihak yang menentukan
tujuan dan melakukan

kendali pemrosesan Data 
Pribadi.

Lu ar W ilayah  N K R I

D ata  
P ro te ctio n  
A u th o rity  

(D PA )

coordinating

Data 
Controller

Cross-border 
data transfer

Sya rat:
• A d e q u a cy
• C o ntra ct
• Pe rja n jia n
• Pe rse tu ju a n
• e tc

Konsep Pengaturan
Pelindungan Data Pribadi

PrivatGovtGovt



meminta Informasi tentang
kejelasan identitas, dasar
kepentingan hukum, tujuan
permintaan dan penggunaan
Data Pribadi, akuntabilitas
pihak yang meminta Data
Pribadi

melengkapi
data pribadinya

mengakses untuk
memperoleh Salinan

Memperbarui / 
memperbaiki kesalahan / 
ketidakakuratan

mengakhiri pemrosesan, 
menghapus, memusnahkan
Data Pribadi miliknya

menarik kembali
persetujuan pemrosesan

mengajukan keberatan
atas tindakan profiling

memilih pemrosesan
secara pseudonym

menunda/membatasi
pemrosesan

menuntut dan menerima ganti
rugi atas pelanggaran

mendapatkan Data Pribadi
miliknya

menggunakan dan 
mengirimkan Data Pribadi
miliknya

Hak Pemilik Data Pribadi

“Pemilik Data Pribadi adalah orang perseorangan selaku subyek data 
yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya”





ü Pahami Tujuan Pemrosesan
ü Pahami Jenis Produk, Jasa, 

Layanan yang disediakan.
ü Pahami Jenis Data Pribadi dan

relevansinya.
ü Cek Kebijakan Privasi
ü Batasi menampilkan data pribadi
ü Bijak bermedia sosial

Langkah Awal

Kesadaran Menjaga Data Pribadi

Jika mendaftar aplikasi yang 
meminta data pribadi



Mitigasi Kebocoran Data

Mengamankan kegiatan pemrosesan data

Memberitahukan kepada pihak yang terkait (pemilik data, 
otoritas, dll)

Memperbaiki celah-celah keamanan

Memberikan laporan dan berkoordinasi dengan otoritas PDP

Memberikan pertanggungjawaban dan pemulihan terhadap
pihak yang terdampak

Edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas PDP 
organisasi



PSE



Pendaftaran PSE Lingkup Privat

Tata kelola dan Moderasi Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik

Permohonan Pemutusan Akses Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
Dilarang

Pemberian Akses terhadap Sistem Elektronik
dan/atau Data Elektronik untuk Kepentingan
Pengawasan dan Penegakan Hukum Pidana



Yang dimaksud dengan “institusi yang
ditunjuk oleh Instansi” adalah institusi yang
melaksanakan penyelenggaraan Sistem
Elektronik lingkup publik atas nama Instansi
yangmenunjuk

Yang d im aksud dengan “Penye lenggara
S istem E lektron ik yang m em ilik i po r ta l,
s itus , a tau ap likas i da lam jaringan m e la lu i
in te rnet” ada lah Penye lenggara S istem
E lektron ik yang S istem E lektron iknya
d ipe rgunakan d i w ilayah Indonesia ,
dan/atau d itawarkan d i w ilayah Indonesia

PSE Lingkup Publik
PSE Lingkup Publik meliputi:
(a) Instansi Penyelenggara Negara;
(b) Institusi yang ditunjuk oleh Instansi.

PSE Lingkup Privat
PSE Lingkup Privat meliputi:
(a) PSE yang diawasi oleh K/L; dan
(b) PSE yang memiliki portal, situs, atau aplikasi daring, meliputi:

(1) penawaran/perdagangan barang/jasa;
(2) layanan transaksi keuangan;
(3) pengiriman muatan digital berbayar;
(4) pengoperasian layanan komunikasi;
(5) layanan mesin pencari; dan
(6) pemrosesan Data Pribadi.

PP
71/2019
PASAL 2

JENIS PSE
DAN

KRITERIA

PP
71/2019
PASAL 6

KEWAJIBAN 
DAN 

MEKANISME 
PENDAFTARAN

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

● PSE wajib melakukan
pendaftaran

PSE

● Pendaftaran dilakukan
sebelum Sistem
Elektronik digunakan

● Pendaftaran diajukan
kepada Menteri

● Pendaftaran dilakukan
melalui pelayanan
perizinan berusaha
terintegrasi secara
elektronik

PP 71/2019 TENTANG PSTE



Karakteristik PSE Lingkup Privat meliputi:

“Penyelenggara sistem elektronik yang dilakukan oleh Orang, Badan Usaha, dan
Masyarakat”

Penyelenggaraan bisnisnya
dapat berasal dan
beroperasi dari Indonesia
(PSE lokal) dan luar
Indonesia (PSE asing)

Memiliki portal, situs, atau
aplikasi daring yang
meliputi banyak jenis
layanan digital

Dipergunakan di wilayah
Indonesia dan atau
ditawarkan di wilayah
Indonesia

Terdaftar melalui OSS dan
diawasi oleh Kementerian
dan Lembaga

PP 71/2019 TENTANG PSTE



PENGATURAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT

Dalam mengatur Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, terdapat 2 mekanisme yang dilakukan oleh Kemenkominfo, 
yaitu:

Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran oleh PSE Lingkup Privat diperlukan agar pemerintah mengetahui semua jenis
layanan sistem elektronik yang ada dalam wilayah Indonesia serta memastikan bahwa PSE Lingkup Privat
dapat beroperasi sesuai dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia.

Mekanisme pendaftaran juga diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem dan transaksi
elektronik yang andal, aman, terpercaya, dan bertanggung jawab.

Pengendalian

Mekanisme pengendalian oleh Kemenkominfo terhadap PSE Lingkup Privat diperlukan agar pemerintah
mampu meminimalisir resiko kejahatan siber, penyalahgunaan data, dan pelanggaran konten yang mungkin
terjadi akibat derasnya arus informasi dan cepatnya perkembangan teknologi.

Mekanisme pengendalian juga diperlukan untuk memastikan PSE Lingkup privat dapat tunduk terhadap
segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia.



Tata Kelola dan Moderasi Konten

PSE wajib memastikan:

- Sistem Elektroniknya tidak memuat IE/DE yang 
dilarang

- Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi
penyebarluasan IE/DE yang dilarang

PSE UGC

PSE 
Komputasi

Awan

Dalam rangka memenuhi kewajiban moderasi konten:
a. memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/ atau

Dokumen Elektronik
b. menyediakan sarana pelaporan

PSE UGC dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum jika:
• Telah memenuhi kewajiban moderasi konten
• Memberikan informasi pengguna yang mengunggah
• Melakukan pemutusan akses IE/DE yang dilarang

Dalam rangka memenuhi kewajiban moderasi
konten:

- Wajib memiliki tata Kelola mengenai Informasi Elektronik dan/ 
atau Dokumen Elektronik

PSE komputasi awan wajib memberikan IE/DE mengenai
pengguna layanan yang dikuasainya untuk kepentingan
pengawasan dan penegakan hukum.

a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; 

dan 
c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
dilarang. 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang dilarang



TANDATANGAN 
DIGITAL



Dunia Digital Mudah Dibohongi



Untuk memberikan jaminan kepercayaan (trust) pada layanan elektronik/digital, diperlukan jaminan
pada pengguna dan pada layanan

memberikan jaminan kepercayaan
pada pengguna

memberikan jaminan keutuhan dan 
kepercayaan pada layanan

Identitas digital Layanan kepercayaan
(trust services)





Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Persentase Sektor Swasta Jumlah Instansi Pemerintah

35

20

211

Pemerintah
Pusat

Pemerintah Daerah 
Tingkat Provinsi

Pemerintah Daerah 
Tingkat Kab/Kota

Sejak Agustus 2018 hingga Desember 2019 sudah 2.586.065 Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh 
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia




