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ABSTRAK
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terdapat dampak positif
serta negatif yang ditimbulkan oleh teknologi. Selain dapat membantu kehidupan
masyarakat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut menimbulkan
dampak negatif terhadap rakyat Indonesia. Salah satunya adalah ancaman terhadap data
pribadi terutama dalam bisnis berbasis digital. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus
kebocoran data pribadi masyarakat yang telah disetorkan dalam basis data bisnis berbasis
digital. Akan tetapi, guna melindungi data pribadi tersebut, belum terdapat suatu payung
hukum serta sistem yang khusus untuk melindungi data pribadi. Oleh karena itu, terdapat
suatu urgensi agar segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data
Pribadi sebagai payung hukum untuk melindungi data pribadi masyarakat yang telah
disetorkan ke dalam basis data perusahaan berbasis digital.
Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Bisnis Digital.
ABSTRACT
Along with the improvement in technology, information, and communication, some impacts
are also caused by it. Besides being able to help people's lives, the advances in technology,
information, and communication also could harm the society of Indonesia. For instance is
a threat to personal data, especially in the digital-based businesses field. This is proven by
the many cases of leakage of public personal data that has been stored in digital-based
business databases. However, to protect personal data, there is no exact legal protection
and system to protect personal data. Therefore, there is an urgency for the immediate
ratification of the Personal Data Protection Bill as exact legal protection to protect the
personal data that has been stored in digital-based company databases.
Keywords: Personal Data Protection, Digital Business.

secara luring beralih menjadi daring.
A. Pendahuluan

Hal

turut

Perkembangan teknologi informasi

menyebabkan munculnya perusahaan-

dan komunikasi sejatinya mengalami

perusahaan berbasis digital untuk

perkembangan

henti-

memenuhi berbagai kebutuhan dalam

hentinya, yang merupakan efek dari

masyarakat, seperti dalam bidang

adanya revolusi industri keempat.

permainan,

Salah

commerce),

satu

yang

tak

konkretisasi

dari

perdagangan
properti

(e-

(e-property),

perkembangan teknologi informasi

hingga

dan

adalah

Adapun jumlah perusahaan berbasis

masifnya penggunaan internet yang

digital di Indonesia pada tahun 2021,

berdampak kepada berubahnya hidup

dikatakan oleh Erick Thohir sudah

serta cara kerja manusia secara

mencapai sekitar 2.219 perusahaan.2

komunikasi

fundamental.

tersebut

Hal

ini

pertanian

(e-agriculture).

membuat

Selanjutnya, penggunaan internet di

kegiatan manusia sehari-hari sangat

berbagai lini di era ini menyebabkan

berkaitan erat dengan internet dan

timbulnya

teknologi.

dinamakan Internet of Things (IoT)

Penggunaan

internet

menjadi

suatu

istilah

yang

dan big data. Melalui IoT, pihak

semakin marak di seluruh dunia, tak

perusahaan

terkecuali Indonesia. Pada Maret

mengumpulkan

tahun 2021 sendiri, pengguna internet

perilaku

pelanggan

di Indonesia mencapai sekitar 213,35

behavior)

seperti

juta jiwa, yang membuat Indonesia

kebiasaan belanja, data mobilitas,

berada pada urutan ketiga sebagai

hingga Kartu Tanda Penduduk. Data

pengguna internet terbanyak di Asia.1

yang

Tingginya jumlah pengguna internet

dianalisis

menyebabkan

gambaran

adanya

pergeseran

aktivitas yang awalnya dilakukan
1

ini

Viva Budi Kusnandar, “Pengguna Internet
Indonesia Peringkat ke-3 Terbanyak di Asia”,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10
/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3terbanyak-di-asia, diakses pada 24 November 2021.

perilaku
2

digital
data

mengenai
(customer

nama,

dikumpulkan
untuk
yang

dapat

e-mail,

kemudian
mendapatkan

jelas

pelanggan

yang

mengenai
disebut

Suci Sedya Utami, “Erick: Jumlah Startup
Indonesia
Masuk
Top
5
Dunia”,
https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/GbmqrQx
b-erick-jumlah-startup-indonesia-masuk-top-5dunia, diakses pada 25 November 2021.

dengan big data,3 yang merupakan

nomor telepon, dan kata sandi yang

istilah menguraikan volume data

masih

dalam jumlah besar yang tersedia

seluruh data tersebut dijual dengan

dalam lalu lintas informasi.4

harga

atau

tersandi.

US$5.000

Kemudian,

atau

sekitar

Di satu sisi, big data beserta

Rp74.000.000,00. Bahkan terdapat

analisisnya dapat menjadi hal yang

sejumlah 14.999.896 akun Tokopedia

mendongkrak

yang datanya saat ini bisa diunduh

keuntungan

pihak

perusahaan digital untuk mendapatkan

dalam darkweb tersebut.5

prediksi yang akurat terhadap minat

Guna mengatasi kasus bocornya

pelanggan. Akan tetapi di sisi lainnya

data pribadi tersebut, selain belum

big data dapat menjadi sesuatu yang

adanya suatu sistem untuk melindungi

berbahaya.

dikarenakan

data pribadi masyarakat, sejatinya di

terdapat data pribadi tiap individu

Indonesia belum ada satu payung

yang diunggah ke dalamnya tanpa

hukum yang komprehensif terkait

sistem

belum

perlindungan data pribadi itu sendiri.6

data

Terdapat sekitar 14 undang-undang di

memadai

Hal

ini

keamanan
untuk

yang

melindungi

pribadi dalam big data.

Indonesia yang memiliki pasal-pasal

Dampak negatif adanya big data

terkait perlindungan data pribadi. Hal

tersebut yaitu bocornya 91 juta akun

tersebut menyebabkan regulasi terkait

pengguna Tokopedia. Dalam kasus

perlindungan

ini, semua akun di Tokopedia berhasil

bersifat sektoral, dan juga memiliki

diambil datanya oleh peretas. Pelaku

pemahaman atau definisi terkait data

menjual data di darkweb berupa tanda

pribadi yang berbeda-beda.7

data

pribadi

masih

pengenal pengguna, e-mail, nama

Beberapa regulasi yang mengatur

lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin,

terkait perlindungan terhadap data

Annisa Eka Syafrina, “Ancaman Privasi dalam Big
Data,” Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini
Publik 22, (Desember 2018), hlm. 138.
4
Setyawati Fitri Anggraeni, “Polemik Pengaturan
Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi untuk
Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia,”
hlm.815.
5
Wicaksono, A., “Kronologi Lengkap 91 Juta Akun
Tokopedia Bocor dan Dijual. Jakarta: CNN
Indonesia”,

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2020050
3153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-jutaakun-tokopedia-bocor-dan-dijual, diakses pada 25
November 2021.
6
Kementerian Komunikasi dan Informatika Badan
Penelitian dan Pengembangan SDM Puslitbang
Aptika dan IKP, Strategi Implementasi Regulasi
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, (Jakarta:
Menteri Komunikasi dan Informatika, 2019), hlm. 2.
7
Ibid, hlm. 2.

3

pribadi

masyarakat

tersebut

(UUD NRI 1945) yang berbunyi

diantaranya tertera pada Undang-

“Setiap

Undang Nomor 11 Tahun 2008

perlindungan diri pribadi, keluarga,

Tentang Informasi dan Transaksi

kehormatan,

Elektronik (UU ITE) dan Peraturan

benda yang di bawah kekuasaannya,

Menteri Komunikasi dan Informatika

serta berhak atas rasa aman dan

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

perlindungan dari ancaman ketakutan

Perlindungan Data Pribadi Dalam

untuk berbuat atau tidak berbuat

Sistem Elektronik (Permenkominfo

sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Nomor 20 Tahun 2016).

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

Oleh karenanya, dibutuhkan suatu

orang

perlindungan

berhak

martabat,

dan

konstitusional

atas
harta

yang

payung hukum yang didukung dengan

menegaskan kewajiban pemerintah

penerapan

Indonesia untuk melindungi privasi

suatu

sistem

untuk

melindungi data pribadi masyarakat

dan data pribadi warga negaranya.

dalam perusahaan digital. Hal ini

Ditambah pula dengan banyaknya

dapat diwujudkan dengan pengesahan

perusahaan digital yang memerlukan

terhadap Rancangan Undang-Undang

data pribadi masyarakat yang sangat

Perlindungan Data Pribadi (RUU

krusial di dalamnya, tetapi belum ada

PDP). Hal ini dikarenakan informasi

suatu

tentang data diri ini sangatlah penting

perlindungan

untuk dilindungi karena memuat

melindungi data pribadi masyarakat

banyak

informasi terkait seseorang

tersebut. Hal inilah yang mendorong

mulai data diri, data keuangan,

penulis untuk membuat sebuah kajian

riwayat perjalanan sampai riwayat

terkait urgensi segera disahkannya

kesehatan.

RUU PDP yang saat ini masih dalam

regulasi

serta
khusus

sistem
untuk

Selain itu, data pribadi merupakan

bentuk Rancangan Undang-Undang

sesuatu yang harus dijaga sebaik

untuk segera ditindaklanjuti oleh

mungkin oleh negara sebagaimana

Pemerintah dan DPR.

yang diamanatkan oleh Pasal 28G
Undang-Undang
Republik

Dasar

Indonesia

Tahun

Negara
1945

B. Rumusan Masalah
Melihat latar belakang tersebut

-

kami sebagai penulis mengambil

perusahaan berbasis digital tersebut

persoalan berikut:

melalui pendaftaran diri terlebih

Apa

urgensi

Rancangan
-

pengesahan
Undang-Undang

dahulu.
Akan

tetapi,

dengan

belum

Perlindungan Data Pribadi?

adanya suatu sistem serta regulasi

Bagaimana dampak pengesahan

terhadap

Rancangan

Undang-Undang

dimasukkan tersebut dapat menjadi

Perlindungan

Data

sebuah

Pribadi

terhadap perusahaan digital?

data

pribadi

problematik

yang

tersendiri.

Terdapat adanya potensi kebocoran
data baik itu dari kesalahan serta

C. Pembahasan

kekurangan dari sistem, ataupun dari

I. Urgensi Pengesahan Rancangan

masyarakat sendiri yang sengaja

Undang-Undang

Perlindungan

seharusnya disimpan, dirawat, dan

Data Pribadi
Perkembangan

teknologi

dan

informasi telah mengubah dunia

dijaga kebenaran serta dilindungi
kerahasiaannya.

menjadi tanpa batas dan terjadi

Hubungan mengenai privasi dan

perubahan sosial yang sangat cepat.

perlindungan data pribadi kemudian

Pergeseran konfigurasi pemanfaatan

ditegaskan

atau

turut

seorang emeritus hukum publik yang

perusahaan

mendefinisikan privasi sebagai hak

penggunaan

merambah
berbasis

internet

kepada
digital

menawarkan

yang

pelayanan

turut
dalam

oleh

Alan

Westin,

individu, grup atau lembaga untuk
menentukan

apakah

informasi

mereka

akan

berbagai

lini

guna

membantu

tentang

aktivitas

masyarakat

sehari-hari

dikomunikasikan atau tidak kepada

menikmati

pihak lain.8 Adapun konsep privasi

secara

8

untuk mengulik data pribadi yang

daring.

Guna

manfaat tersebut, masyarakat harus

sendiri

mendaftarkan diri ke dalam layanan

menjaga integritas dan martabat

yang

pribadi.9 Oleh sebab itu diperlukan

ditawarkan

oleh

berbagai

Allan F. Westin, Privacy and Freedom, (London:
Ig Publishing, 2015), hlm. 7.
9
Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin,

adalah

gagasan

untuk

Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa
Penjelasan Kunci, (Jakarta: Lembaga Studi dan
Advokasi Masyarakat, 2014), hlm. 12.

adanya suatu perlindungan privasi

sistem

dan data pribadi termasuk kepada

masyarakat masih belum mampu

perusahaan

memberikan perlindungan terhadap

berbasis

digital

di

Indonesia.

data

pribadi

data pribadi karena tidak secara detail

Hal ini turut dibuktikan pada

mengatur

perihal

kewajiban

kejadian tahun 2020 lalu. Terdapat

perusahaan berbasis digital untuk

beberapa pencurian data pribadi yang

melindungi

data

menargetkan

konsumennya.

Regulasi

perusahaan

konsumen
berbasis

pada

digital

di

Indonesia, yaitu:
1. Bocornya

konsumen

perusahaan

berbasis digital sendiri pun hanya

pengguna dan lebih dari tujuh

tertera pada Pasal 32 UU ITE serta

juta data merchant Tokopedia

Peraturan Menteri Komunikasi dan

dijual di situs gelap;

Informatika Nomor 20 Tahun 2016

1,2

juta

yang

membahas terkait perlindungan data
pribadi

91

pribadi

data

2. Dijualnya

juta

data

Tentang Perlindungan Data Pribadi

pelanggan Bhinneka.com oleh

Dalam

sekelompok peretas;

(Permenkominfo Nomor 20 Tahun

3. Bocornya

890

ribu

data

nasabah KreditPlus;
4. Bocornya

data

5. Bocornya

pegguna
juta

data

pengguna Reddoors; atau
6. Bocornya

2,9

Elektronik

2016).
hanya
dilarang

5,8

Sistem

Dalam pasal 32 UU ITE tersebut

ShopBack;

juta

sebatas

perbuatan

terhadap

data

yang
pribadi

seseorang. Pun dalam UU ITE sendiri
bukan terfokus pada perlindungan

data

pengguna platform Cermati.10
Beberapa kasus kebocoran data
yang terjadi di Indonesia tersebut
membuktikan bahwa regulasi serta
10

keamanan

Stephanie, C. 7 Kasus Kebocoran Data yang
Terjadi
Sepanjang
2020.
https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/142600
27/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-

data pribadi masyarakat, akan tetapi
hanya mengatur seluruh informasi
serta

transaksi

dalam

sistem

elektronik. Kemudian, sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1)

2020?page=all ooo, diakses pada 26 November
2021.

Permenkominfo Nomor 20 Tahun

menjunjung

2016,

pengguna dalam tataran regulasi

perlindungan

terkait

perlindungan

perlindungan data pribadi mencakup

maupun

perlindungan

perolehan,

dipakai dalam pembuatan setiap

pengolahan,

sistem layanan daring dan akan

terhadap

pengumpulan,

teknis.

Prinsip

privasi
tersebut

penganalisisan,

penyimpanan,

menutup

penampilan,

pengumuman,

perpindahan kontrol atas data milik

pengiriman,

penyebarluasan,

kemungkinan

adanya

pribadi ke sistem.11 Beberapa prinsip

dan

pemusnahan data pribadi. Kemudian

itu antara lain:

untuk sanksinya apabila melanggar

1. Sistem Keamanan Total

Peraturan Menteri tersebut hanya

Salah

berupa sanksi administratif sehingga

dilakukan

belum menimbulkan adanya suatu

kerangka sistem

efek jera. Kedua regulasi tersebut

total. Prinsip ini terwujud dengan

sejatinya belum dapat dikatakan

memperkuat sistem keamanan dari

cukup untuk melindungi data pribadi

mula hingga akhir.

masyarakat.

satu

upaya
untuk

yang

dapat

memperkuat

keamanan

yang

2. Transparansi

Kemudian,

guna

mengatasi

Prinsip ini memastikan praktik bisnis

permasalahan belum adanya suatu

maupun

regulasi

untuk

beroperasi sesuai aturan yang sudah

melindungi data pribadi masyarakat,

disepakati dan diungkap ke publik.

sejatinya Indonesia dapat mengadopsi

Penyedia jasa juga harus tunduk pada

beberapa prinsip dalam Regulasi

proses verifikasi yang dilakukan oleh

Umum Perlindungan Data Pribadi

pihak independen.

serta

sistem

(GDPR) di negara Uni Eropa ke

teknologi

yang

ada

3. Menghormati privasi pengguna.

dalam RUU PDP. Dalam GDPR,

Prinsip paling vital yang diwujudkan

terdapat sebuah sistem perlindungan

dengan memberikan peran aktif bagi

yang

pemilik data pribadi untuk mengelola

menerapkan

prinsip

yang

11

Humans Right Watch, “Peraturan Perlindungan
Data
Umum
Uni
Eropa”,
https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734,
diakses pada 25 November 2021.

.

data mereka.

dilihat

pihak

yang

tidak

4. Proaktif, bukan reaktif. Artinya

berwenang.12 Data masking ini

prinsip ini fokus pada antisipasi dan

berupa sistem Pseudonymization

pencegahan.

dan Anonymization.

5. Mengutamakan privasi pengguna

7. Memiliki fungsi maksimal

Prinsip ini memetakan pada upaya

Prinsip

untuk memberikan perlindungan

penyediaan standar mitigasi risiko

privasi secara maksimum dengan

untuk

memastikan bahwa data pribadi

kewajibannya

secara otomatis dilindungi dalam

demi keamanan perusahaan, tapi juga

sistem informatika atau praktik

demi privasi dari pemilik data

bisnis tertentu.

pribadi.13

6. Perlindungan

privasi

ini

menekankan

sistem

Adapun

elektronik
tidak

sejak

pada
yang

semata-mata

diberlakukannya

diintegrasikan ke dalam suatu

GDPR di Uni Eropa, terdapat

desain keamanan

peningkatan

kinerja

keamanan

menanamkan

organisasi yang menghimpun data

perlindungan data pribadi pada

pribadi masyarakat, sebagaimana

desain teknologi secara holistik

terbukti dari penelitian yang telah

yang

dilakukan oleh BitSight.14

Kewajiban

12

oleh

diwujudkan

melalui

penyamaran data pribadi melalui

Oleh karenanya, dengan melihat

teknik data masking. Data masking

berbagai argumen pendukung diatas,

adalah proses menyamarkan elemen

sudah

data tertentu dalam penyimpanan

mengesahkan RUU PDP ini. Perlulah

data yang bertujuan agar informasi

kita ingat bahwa perlindungan data ini

terkait data pribadi tidak dapat

sangatlah penting untuk menjaga

Ravikumar G K, Manjunath T N, Ravindra S
Hegadi, “Design of Data Masking Architecture and
Analysis of Data Masking Techniques for Testing”,
International Journal of Engineering Science and
Technology (IJEST), Vol. 3, No. 6, 2011, hlm. 5150.
13
Ann Cavoukian, Ph.D., “Privacy by Design: 7
Foundational
Principles”,
https://www.ipc.on.ca/wpcontent/uploads/resources/7foundationalprinciples.

saatnya

Indonesia

turut

pdf, diakses 20 November 2021.
14
Elizabeth Montalbano, “Researchers: GDPR
Already Having Positive Effect on Cybersecurity in
EU”,
https://securityledger.com/2018/12/researchersgdpr-already-having-positive-effect-oncybersecurity-in-eu/, diakses pada 23 November
2021.

privasi setiap warga Indonesia dan

termaktub di dalam RUU PDP ini.

juga dapat mempengaruhi sektorsektor

lainnya,

terutama

Payung hukum yang jelas ini

dalam

sangat dibutuhkan guna memastikan

mendukung keamanan penyimpanan

bahwa perusahaan berbasis digital

data pribadi dalam bidang bisnis

akan mengelola data pribadi yang

berbasis digital.

mereka peroleh. Selain itu, perusahaan
berbasis

digital

II. Dampak Pengesahan Rancangan

akan

Undang-Undang Perlindungan Data

menerapkan langkah keamanan yang

Pribadi Dalam Perusahaan Berbasis

diwujudkan

Digital

perlindungan
Pengesahan

Rancangan

terhadap

memastikan

juga

melalui

RUU

PDP) terhadap data pribadi dalam

perusahaan

perusahaan

meningkatkan

akan

sistem

pribadi

guna

Kedua, pengesahan terhadap

Perlindungan Data Pribadi (RUU
digital

data

mereka

melindunginya.

Undang-Undang

berbasis

bahwa

PDP

dapat

membantu

berbasis

digital

kepercayaan

memberikan beberapa dampak dalam

masyarakat

penerapannya.

Indonesia

berbasis digital. Kejelasan hukum

akan memiliki suatu regulasi yang

yang telah tercantum di dalam RUU

akan dijadikan sebagai payung hukum.

PDP secara komprehensif nantinya

Regulasi yang di konkretisasi melalui

akan

pengesahan RUU PDP kelak akan

kepercayaan

konsumen.

Adanya

turut mencakup cara pemrosesan data

persetujuan

konsumen

untuk

pribadi, kewajiban pengendali data

menggunakan data pribadi yang telah

pribadi dan prosesor data pribadi,

mereka masukkan ke dalam sistem itu

prosedur

Pertama,

transfer

terhadap

turut

perusahaan

meningkatkan

data

pribadi,

bersifat transparan serta jelas, yang

sengketa,

sanksi

turut mencakup seluruh perbuatan

administratif, dan turut memasukkan

yang akan dilakukan untuk tujuan

sanksi pidana apabila perusahaan

tertentu terhadap data pribadi mereka.

berbasis digital melanggar dan/atau

Kemudian, untuk meminimalisasi

tidak

adanya kebocoran data konsumen,

penyelesaian

memenuhi

ketentuan

yang

kelak akan dilakukan dengan cara
menyamarkan

pribadi

RUU PDP merupakan inisiatif

Teknik

pemerintah yang menjadi prioritas

pseudonymization yang diadopsi dari

untuk dibahas di DPR. Sebelumnya

negara Uni Eropa. Hal ini akan

terdapat

menimbulkan dampak meningkatnya

menyinggung pengaturan data pribadi

kepercayaan konsumen terhadap data

warga negara, salah satunya UU ITE.

pribadi mereka kepada perusahaan

UU ITE diatur lebih lanjut dalam

berbasis digital.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20

mereka

data-data

I. KESIMPULAN
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