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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini jauh berbeda dan sangat cepat 

dibandingkan dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi telah menempatkan 

teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat penting karena menghadirkan 

dunia tanpa batas, waktu dan ruang serta dapat meningkatkan produktivitas serta 

efisiensi. Teknologi informasi telah merubah sikap dan perilaku masyarakat secara 

global yang menyebabkan perubahan ekonomi, sosial budaya, dan kerangka hukum 

yang berlangsung signifikan.
1
 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi 

yang demikian pesat mengubah pola hidup masyarakat dalam interaksi, transaksi, dan 

komunikasi. Kemajuan teknologi menghasilkan sejumlah situasi yang tak pernah 

terpikirkan sebelumnya oleh manusia.
2
 Teknologi informasi mencakup sistem yang 

mengumpulkan (collect), memproses, memproduksi, menyimpan (store), dan 

mengirim informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan 

efisien. Kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan 

pada hampir seluruh sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnya juga 
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mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan 

sistem ekonomi masyarakat dari traditional ekonomi yang berbasiskan industri 

manufaktur ke arah digital economy yang berbasiskan informasi, kreatifitas 

intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah Creative 

Economy.
3
  

Teknologi menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari semua aspek 

kehidupan manusia. Hampir dalam semua kegiatan, manusia memanfaatkan 

teknologi, baik teknologi yang sederhana, sampai teknologi yang sangat canggih. 

Penciptaan teknologi, sesuai dengan esensinya, digunakan untuk memudahkan 

kegiatan hidup manusia. Teknologi, khususnya teknologi informasi memiliki 

pengaruh yang sangat besar terhadap cara manusia dalam melakukan proses belajar, 

memperoleh informasi, dan pengetahuan. Teknologi informasi dapat berperan sebagai 

media pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan agar dapat menyampaikan 

informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh manusia. Sebelum teknologi 

informasi berkembang pesat seperti sekarang, kebanyakan orang hanya 

berkomunikasi melalui telefon atau pesan singkat saja. Ternyata, perkembangan 

Teknologi saat ini dapat mengubah cara atau pola komunikasi masyarakat publik.  

Komunikasi menjadi dipermudah dengan adanya internet, dan kini orang-orang 

dari berbagai umur kerap menggunakan internet, khususnya media sosial. Hal ini 

tentu berpotensi terjadi penyalahgunaan data pada saat kegiatan interaksi antara 
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pengguna media sosial. Hal ini dapat terjadi apabila pemilik data pribadi yang telah 

mencantumkan data-datanya di dalam media sosial digunakan oleh pihak lain yang 

dianggap mengganggu, dan membahayakan pemilik data pribadi itu sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut, situs media sosial memiliki Privacy Policy yang memuat 

ketentuan-ketentuan mengenai sejauh apa data pribadi pemilik data dapat diakses 

oleh pihak lain. Perlindungan data pribadi menjadi isu yang cukup dibahas 

belakangan ini, terutama setelah terjadinya kebocoran data pengguna akun Facebook. 

Belakangan ini kasus yang harus diwaspadai oleh pengguna media sosial adalah 

kasus kebocoran data bagi pengguna akun Facebook yang digunakan untuk 

kepentingan pihak ketiga, yaitu Cambridge Analytica.
4
  

Memanfaatkan data tersebut, Cambridge Analytica merancang software guna 

memprediksi dan mempengaruhi pemilik suara dalam pemilihan presiden Amerika 

Serikat pada tahun 2016.
5
 Atas adanya kasus tersebut, maka Uni Eropa 

memperbaharui pengaturan mengenai Perlindungan Data Pribadi yang disebut dengan 

istilah GDPR (General Data Protection Regulation) yang dikeluarkan oleh European 

Parliament dan EU Council pada tanggal 27 April 2016, dan baru berlaku efektif 

pada tanggal 25 Mei 2018. Sebelumnya, Uni Eropa memiliki pengaturan mengenai 

Perlindungan Data Pribadi yang disebut dengan Data Protection Directive yang 

                                                      
4
Nathaniel Persily, Journal Of Democracy Volume 28, Number 2, (United States: National 

Endowment for Democracy and Johns Hopknis University Press, 2017), hal. 64. 
5
Ibid.  



 4 

diimplementasikan pada tanggal 24 Oktober 1998
6
.  GDPR diterapkan bagi seluruh 

perusahaan di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses data pribadi 

penduduk Eropa.
7
  

General Data Protection Regulation merupakan aturan mengenai Perlindungan 

Data Pribadi yang diterapkan bagi seluruh perusahaan yang menyimpan, mengolah, 

dan memproses data pribadi penduduk Uni Eropa.
8
 Seluruh perusahaan yang 

menyimpan data warga Uni Eropa wajib tunduk pada regulasi tersebut, sebagaimana 

diatur di dalam Pasal 3 GDPR.  

Pada Pasal 3 GDPR, dijelaskan bahwa GDPR juga berlaku bagi perusahaan yang 

memproses data pribadi warga negara yang termasuk dalam Uni Eropa.
9
 Dijelaskan 

pula bahwa GDPR akan berlaku bagi perusahaan non Uni Eropa apabila memenuhi 

dalam 2 kondisi. Pertama, bila proses data tersebut berkaitan dengan perdagangan 

barang dan atau jasa, atau yang kedua adalah ketika perilaku warga Uni Eropa 

dimonitor sepanjang perilaku yang dipantai terjadi di dalam wilayah Uni Eropa.
10

 

Dalam buku yang berjudul The EU General Data Protection Regulation: A 

Practical Guide, terdapat 99 Pasal dalam GDPR yang mengatur hak pemilik data 

serta kewajiban yang harus dilakukan penyimpan data jika ingin memanfaatkan data 
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tersebut.
11

 Dengan adanya GDPR tersebut, para perusahaan media sosial berbondong-

bondong untuk memperbarui kebijakan barunya, seperti kebijakan media sosial dalam 

mengumpulkan informasi para pengguna media sosial.  

Perusahaan Indonesia yang memenuhi kriteria pada Pasal 3 GDPR, harus 

memenuhi Pasal 27 ayat (1) GDPR yang berbunyi: 

 “(1) Where Article 3 (2) applies, the controller or the processor shall 

designate in writing a representative in the Union.”. 

  

 Pasal di atas menjelaskan bahwa perusahaan non-Uni Eropa yang mengikat 

pada peraturan GDPR, harus menunjuk secara tertulis satu wakil di Uni Eropa.
12

 

Hingga sekarang, perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa dibilang hanya 

mengetahui aturan main dalam hal Perlindungan data pribadi ada di Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan tentunya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor  11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika mengacu pada 

kasus Facebook, Indonesia adalah salah satu negara dengan kebocoran data Facebook 

tertinggi, yang mana lebih dari 1 juta akun Facebook telah bocor ke Cambridge 

Analytica.
13

 

                                                      
11

 Paul Voigt dan Axel Von dem Bussche, The Eu General Data Protection Regulation 

(GDPR): A Practical Guide, (Germany: Springer, 2017), hal. 22. 
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 Walaupun kebocoran data 1 juta pengguna Facebook di Indonesia tidak dapat 

dimanfaatkan oleh Cambridge Analytica sebagai senjata politik di Amerika Serikat, 

Indonesia tetap memerlukan adanya pengaturan mengenai Perlindungan Data Pribadi 

di Indonesia. Indonesia belum memiliki Undang-Undang atau aturan yang 

komprehensif mengenai Perlindungan Data Pribadi yang melindungi Warga 

Indonesia dari penyalahgunaan data. Berdasarkan pendapat Shinta Dewi yang 

merupakan ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada 

wawancaranya dengan www.katadata.co.id, ada empat hal yang membuat rancangan 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk segera dibahas.
14

 Pertama, kasus 

kebocoran data akun Facebook, seperti yang sudah penulis singgung sebelumnya. 

Kasus Facebook menyebabkan para pemerintah wajib menjamin keamanan data 

masyarakat dengan Undang-Undang.  

Kedua, Uni Eropa sudah memberlakukan pengaturan mengenai Perlindungan 

Data Pribadi yang disebut GDPR (General Data Protection Regulation) pada 25 Mei 

2018 yang lalu. Bila Indonesia tak kunjung merampung Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi, maka Indonesia tidak bisa memproses data pribadi 

masyarakat Uni Eropa.
15

 Ketiga, Pemilu akan diselenggarakan pada 2019. Undang-

Undang ini menjadi penting guna mencegah penyalahgunaan data pribadi yang dapat 

dijadikan sebagai senjata dalam kepentingan pemilu. Contoh lain pada kasus 

pencurian data pribadi di Indonesia adalah kasus perdagangan jual beli data nasabah 
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Indonesia, diakses pada 12 September 2018. 
15 Ibid. 
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bank dari situs website www.temanmarketing.com, 
16

 yang mana oknum yang 

menjalankan situs perdagangan data nasabah bank tersebut mematok harga Rp 1 juta 

untuk 1000 database. 

 Metode yang dilakukan oleh pembobol data nasabah adalah mengaku sebagai 

nasabah. Ketika mendapatkan data nasabah tersebut, mereka memeriksa apakah data 

yang diperoleh merupakan data nasabah yang masih aktif atau tidak. Setelah itu 

mereka menghubungi call center bank tertentu dan mengaku sebagai nasabah bank 

dengan meminta untuk memperbaharui nomor ponsel data nasabah dengan alasan 

kartu nasabah bank tersebut mengalami kerusakan. Berdasarkan permintaan pelaku, 

customer service akan melakukan verifikasi kepada pelaku untuk mencocokkan data. 

 Setelah data terverifikasi, pihak customer service akan mengirim kartu yang 

baru ke alamat baru pelaku. Urgensi dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi tidak semata-mata hanya karena kasus Facebook, tetapi 

banyak sekali kasus pencurian dan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di 

Indonesia. Terakhir, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi pemain ekonomi 

digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020.
17

 

Pengaturan mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih tersebar di 

beberapa Undang-Undang, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, hingga 

Peraturan Pemerintah, seperti: 
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 https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/20/05300051/7-fakta-kasus-pembobolan-

kartu-kredit-dari-data-nasabah-curian, diakses pada 20 September 2018. 
17

https://investigasi.tempo.co/193/ekonomi-digital-di-indonesia-raksasa-asia-tenggara, diakses 

pada 9 Juni 2018. 

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/20/05300051/7-fakta-kasus-pembobolan-kartu-kredit-dari-data-nasabah-curian
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1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik; 

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

 

Uni Eropa telah membuat peraturan mengenai Data Pribadi yaitu GDPR, yang 

mana peraturan tersebut bisa dikatakan sudah melengkapi dan menjamin hak-hak 

pribadi masyarakat Uni Eropa. GDPR mengatur bahwa data-data pribadi tidak boleh 

dimanfaatkan oleh penyimpan data apabila penyimpan data tersebut belum 

mendapatkan izin dari pemilik data.
18

 Terkait dengan perlindungan data pribadi dari 

penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan 

UU ITE) telah mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah 
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media elektronik harus mendapat 7 persetujuan pemilik data bersangkutan. Ketentuan 

Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut: 

    “(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, 

penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang 

menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas 

persetujuan orang yang bersangkutan. 

 

(2)  Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang 

ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.  

 

(3) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang 

berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang 

bersangkutan berdsarkan penetapan pengadilan.  

 

(4) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan 

mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik yang tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.”. 

 

Di dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, juga dijelaskan 

mengenai kewajiban Penyimpan Data Pribadi untuk mendapat persetujuan dari 

Pemilik Data Pribadi apabila ingin mengolah, atau memproses data pribadi yang 

disimpan penyimpan data, yang berbunyi:
19

 

“(1 )Penyelenggara Sistem Elektronik wajib: 

a. Menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang 

dikelolanya; 
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b. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data 

Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali 

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan 

c. Menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan 

berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan 

sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data 

Pribadi pada saat perolehan data. 

 

(2) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang 

wajib dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi 

dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dalam Peraturan Menteri.”. 

 

Pasal 6 Peraturan Menteri Komunkasi dan Informatika Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, 

dinyatakan bahwa penyimpan data wajib meminta persetujuan dalam bahasa 

Indonesia dari pemilik data apabila penyimpan data ingin mengolah data pribadi 

pemiliknya.
20

 

Sekilas, rumusan dari ketiga pasal tersebut sudah baik. Namun praktiknya, 

kewajiban tersebut pada umumnya tidak dilaksanakan. Belum lagi, sanksi dari 

Permenkominfo yang hanya memberi ancaman sanksi administratif, tanpa adanya 

kejelasan aturan mengenai pemulihan terhadap korban. Hal ini juga didukung dengan 

adanya tumpang tindihnya aturan perlindungan data pribadi dan rendahnya kesadaran 

masyarakat Indonesia dalam menjaga dan melindungi data pribadinya.  

                                                      
20
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Pasal 32 General Data Protection Regulation sudah diatur mengenai kewajiban 

Penyimpan Data Pribadi untuk memberikan kompensasi jika terjadi kegagalan dalam 

melindungi data pribadi, dan juga Pasal  83 GDPR sudah diatur juga bahwa apabila 

Penyimpan Data Pribadi gagal untuk menjaga kerahasiaan Pemilik Data Pribadi baik 

disengaja maupun tidak disengaja, akan dikenakan denda sebesar 10 sampai 20 juta 

euro tergantung dari tingkat kebocoran data pribadinya.
21

  

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas 

merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan kemukakan. Oleh karena 

itu penulis menuangkan sebuah penulisan hukum dengan judul, “Studi Komparatif 

Mengenai Pemulihan Data Pribadi Pada Peraturan Perlindungan Data Pribadi Di 

Indonesia Dengan General Data Protection Regulation (GDPR)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah 

penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran 

yang akan dicapai menjadi jelas, dan mendapatkan hasil yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini, rumusan masalah dari masalah-masalah yang diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana perbandingan pengaturan hukum mengenai pemulihan data pribadi 

pada peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan General Data 

Protection Regulation? 

1.3  Tujuan Penelitian 

                                                      
21

 Pasal 83 General Data Protection Regulation. 
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1. Untuk mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur Perlindungan Data Pribadi 

di Indonesia khususnya terkait dengan pemulihan data pribadi; 

2. Memahami perbandingan pengaturan pemulihan data pribadi pada peraturan 

Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan General Data Protection 

Regulation. 

1.4  Manfaat Penelitian 

 1.4.1  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

memperkaya wawasan konsep hukum Perlindungan Data Pribadi. 

 1.4.2  Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di 

Indonesia. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu 

pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada sistematika penulisan, penulis akan menjelakan secara ringkas bab demi 

bab secara berurutan. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai 

berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Merupakan garis besar, arah tujuan, dan alasan penelitian yang mendorong penulis 

melakukan penelitian dan meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 
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Penelitian, Manfaat Penelitian (Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis), dan 

Sistematika Penulisan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Memaparkan lebih jauh mengenai teori yang menjadi landasan penulis, yang meliputi 

Keranga Teoritis dan Kerangka Konseptual. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang Jenis Penelitian, Jenis Data, Teknik Analisis Data dan 

Pendekatan Penelitian. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan menjawab rumusan permasalahan secara mendalam sebagai hasil 

penelitian dengan menggunakan teori-teori yang diuraikan pada Bab II ini. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan penutup. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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