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TEKNOLOGI 

 

ABSTRAK 

 

Johan Iskandar 

183309010016 

 

 

Era disrupsi teknologi ditandai dengan hadirnya konvergensi inovasi di bidang transaksi 

elektronik (e-Commerce), menantang kesiapan Indonesia dalam merancang sebuah 

perencanaan yang matang sehingga bisa mengikuti dan menyelaraskan gelombang revolusi 

industri 4.0. Kehadiran perdagangan transaksi elektronik memberikan kemudahan layanan 

untuk konsumen, tetapi perkembangan relasi hukum dengan disrupsi teknologi mengalami 

hambatan dalam mengimbangi kebutuhan perlindungan data pribadi dan hak privasi 

konsumen. Persoalan seperti kebocoran data dari platform transaksi elektronik  masih belum 

mendapatkan sanksi yang setimpal. Walaupun Indonesia sudah mempunyai peraturan 

perundang-undangan yang melindungi hak-hak pribadi konsumen yang tersebar di beberapa 

peraturan, tetapi regulasi ini belum diterapkan secara maksimal dalam mengatasi problematik 

yang ada di dunia digital. Saat ini, kebocoran data pribadi semakin marak di Indonesia, 

sehingga bisa dilihat bahwa kenyamanan dalam pemakaian dan perlindungan data pribadi 

belum optimal karena negara kita belum mempunyai perundang-undangan yang selaras dengan 

era disrupsi teknologi. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan hukum dalam 

perlindungan data pribadi dan bagaimana mengatasi penanggulangan atas pelanggaran hak-hak 

pribadi elektronik. Di dalam penelitian digunakan beberapa metode yuridis-normatif yang 

meliputi pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Dari hasil 

penelitian terlihat bahwa perlindungan hak pribadi konsumen elektronik di Indonesia belum 

tertata dan diatur secara ekstensif oleh pemerintah sehingga peningkatan pelanggaran hak 

privasi seperti kebocoran data pribadi masih terjadi. Maka dari itu,  betapa pentingnya 

pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat konsisten, sinergi, dan segera dalam mengesahkan 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Optimalisasi perlindungan dari 

harmonisasi hukum ini dipercaya dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk menuntut 

pertanggungjawaban penyedia platform transaksi elektronik jika keamanan data pribadi 

konsumen tidak terjamin. Dampak dari pengesahan RUU PDP di kemudian hari adalah 

pencapaian cita-cita kepastian hukum mengenai masalah kebocoran data elektronik sehingga 

jika terjadi pelanggaran dapat diselesaikan dengan cepat dan ditindak tegas sesuai dengan 

bentuk pelanggaran hukumnya. 

 

Kata Kunci: transaksi elektronik, data pribadi, hak privasi, perlindungan konsumen, 

pelanggaran privasi  
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DISRUPTION 

 

ABSTRACT 

 

Johan Iskandar 

183309010016 

 

 

The era of disruptive technology is marked by the presence of a convergence of innovations in 

the field of electronic transactions (e-Commerce), challenging Indonesia's readiness to design 

a careful plan so that it can follow and harmonize the wave of the industrial revolution 4.0. 

The presence of electronic transactions provides convenience of service for consumers, but the 

synchronization between legal aspects and the disruptive technology has encountered 

obstacles in balancing the needs of personal data protection and consumer privacy rights. This 

includes issues of data breach via electronic transaction platforms which have not yet been 

penalized under the law. Although Indonesia has already enacted several laws and regulations 

that protect the consumers’ personal rights over electronic transactions, these have not  yet 

been implemented optimally in controlling the existing problems in the digital world. 

Currently, the breach of personal data is increasingly troubling in Indonesia, and so it is 

discernible that the convenience of using and protecting personal data is not optimal since 

Indonesia does not have focused laws and regulations that are aligned with the era of 

disruptive technology. This study aims to identify the role of laws in protecting one’s personal 

data and the ways in which violations of personal rights can be regulated electronically. In 

this research, some normative legal methods are applied which include some approaches 

through legislation, conceptualization and cases. Based on the study, it is clear that protection 

of consumer rights over electronic transactions in Indonesia has not been regulated extensively 

by the government. Thus, leading to an increase in privacy rights violations such as personal 

data leakage in the modern age. Therefore, it is very crucial that the government and the 

legislative assembly are consistent and synergy in ratifying the Personal Data Protection Bill 

(PDP Bill) which is undergoing drafting. This optimization of such harmonization of these laws 

and regulations is believably able to meet the needs of consumers to demand responsibility 

from the platform provider(s), given that the security of consumer's personal data upon 

utilizing electronic transactions is not guaranteed or breached by provider(s). In the future, 

the positive contribution of PDP Bill ratification is the ideal of legal certainty concerning the 

complication of electronic data breach can be achieved, so that once a violation is triggered, 

it can be resolved quickly and dealt with, firmly in accordance. 

 

Keywords: e-Commerce, personal data, privacy right, consumer protection, invasion of 

privacy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini Indonesia menghadapi tantangan khusus di era Revolusi Industri 4.0 atau 

yang dikenal sebagai era disrupsi teknologi. Menghadapi zaman ini masyarakat harus 

mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan karena ketergantungan masif terhadap 

kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, 

hak privasi menjadi prioritas utama karena pemanfaatan yang intens pada data pribadi 

konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Kesadaran akan keamanan data pribadi dapat 

dimulai dari pemanfaatan data yang mengutamakan keamanan data dan privasi.1 Perlindungan 

hukum terhadap data pribadi adalah tanggung jawab atau kewajiban suatu negara dalam 

memberikan jaminan hak individu sehingga hak-hak dasar privasi tidak dilanggar. Oleh karena 

itu, perlindungan data pribadi adalah sebuah keharusan, hal tersebut merupakan aset penting 

yang memiliki nilai ekonomis tinggi di dalam pembangunan.  

Penelitian hukum secara normatif menekankan pada pengkajian peraturan perundang-

undangan dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan privasi konsumen. Hal yang menjadi 

perhatian dari penulisan ini adalah pengumpulan data pribadi dan juga perilaku belanja 

konsumen dalam skala besar oleh platform transaksi elektronik atau e‐Commerce seperti 

Shopee, Tokopedia, Lazada di Indonesia dan kekhawatiran terhadap kebocoran data 

konsumen. Peran negara diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum tentang 

bagaimana data pribadi tersebut diproses dan disimpan serta digunakan oleh pihak yang 

terkait.2  

 
1 Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan 

Hukum Inggris dan Malaysia,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (2018): 3. 
2 Rudi Natamiharja, “A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia,” Fiat Justisia: Jurnal Ilmu 

Hukum 12, no. 3 (2018): 5. 
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Di masa transisi ekonomi ke arah digitalisasi, ketentuan ataupun kebijakan di bidang hal ini 

sudah selayaknya menjadi sebuah alat pelindung masyarakat. Oleh karenanya, regulasi 

komprehensif terhadap perlindungan data pribadi ini semestinya ditegakkan. Tetapi saat ini 

penetrasi atau pelanggaran teknologi informasi dan komunikasi sudah merambat ke ranah 

privasi sehingga rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengabaikan kebebasan privasi. 

Saat ini, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mencakup hal-hal 

ini, namun rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang menjadi dasar hukum 

dalam melindungi data individual belum disahkan.3 Sehingga sejauh apa perlindungan hukum 

terhadap data pribadi dapat diberikan, seberat apa sanksi-sanksi yang perlu dijatuhkan terhadap 

pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi tersebut, dan instrumen apa yang dapat 

dibentangkan untuk melaksanakan perlindungan hukum ini belum dapat dijamin kepastiannya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas dua masalah utama di 

bidang transaksi elektronik di Indonesia. 

a) Bagaimana perlindungan hukum yang mencakup keamanan data pribadi konsumen 

elektronik dalam melakukan perdagangan transaksi elektronik? 

b) Bagaimana peranan hukum di Indonesia dalam menanggulangi kasus pelanggaran privasi 

konsumen dalam bertransaksi secara elektronik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasar latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat dirangkumkan bahwa 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut seperti tertera di bawah ini. 

 
3 Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan 

Pembaruan,” dalam Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum 

UGM, vol. 26, 2019, 21. 
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a) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri atas perlindungan hukum atas 

keamanan data pribadi ketika bertransaksi elektronik. 

b) Untuk memahami bagaimana dan sejauh apa peranan hukum khususnya di Indonesia atas 

penanggulangan kasus pelanggaran privasi dalam transaksi elektronik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang didapat dari karya tulis ini adalah seperti tertera di bawah ini. 

a) Manfaat teoritis 

• Penelitian ini merupakan sebuah kontribusi dalam perkembangan peraturan perundang-

undangan hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan hak privasi terutama 

dengan hadirnya perdagangan transaksi elektronik di era disrupsi teknologi. 

• Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan konstruktif dengan memberikan 

arahan atau pedoman untuk memperkaya penelitian yang seragam di era disrupsi 

teknologi. 

b) Manfaat praktis 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah informasi bagi para penegak hukum dalam 

menangani kasus pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi konsumen dalam 

bertransaksi secara elektronik. 

• Bagi masyarakat. Penelitian ini memperluas wawasan bahwa mendapatkan 

perlindungan hukum terkait hak privasi sangat penting ketika bertransaksi elektronik di 

era disrupsi. 

• Bagi pemerintah. Penelitian ini mendukung pemerintah untuk dapat menganalisis serta 

memberikan perlindungan data pribadi elektronik konsumen dan mempercepat 

pembentukan regulasi terkait perlindungan hak privasi.  

• Bagi pelaku usaha. Penelitian ini meningkatkan pertumbuhan e-Commerce karena ruang 

transaksi elektronik yang lebih efisiensi dan jangkauan global. Namun perlu diingat 
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bahwa adanya kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga data yang 

dikumpulkan hanya akan digunakan sebagaimana mestinya. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran keputusan yang diberikan Fakultas Hukum Universitas 

Prima Indonesia (selanjutnya disebut UNPRI), maka penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis 

terhadap Perlindungan Hak Privasi dalam Transaksi Elektronik (e-Commerce) pada Era 

Disrupsi Teknologi,” belum pernah diteliti di lingkungan UNPRI. Namun penelitian serupa 

pernah dipublikasi dengan judul sebagai berikut: “Perlindungan Hukum Terhadap Data 

Pribadi Dalam Industri Financial Technology”.4 

1.6 Kerangka Teori  

Mengingat permasalahan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka terdapat 

beberapa teori yang dipakai dalam hal ini adalah teori perlindungan hukum, teori perlindungan 

konsumen, teori kontrak, teori manajemen privasi komunikasi dan teori informasi. Di bagian 

ini, ide atau pendapat yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dapat dilihat dari 

beberapa teori yang relevan. Kerangka pemikiran berperan sebagai petunjuk analisa untuk 

memberikan penjelasan yang sistematis terhadap pengamatan yang berkaitan dengan aspek 

data pribadi, sehingga membuahkan hasil interpretasi dari segi pengamatan dan pengukuran 

berdasarkan pemahaman logis dari berbagai variabel yang saling terkait.  

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum  

Teori perlindungan hukum menitikberatkan pada perlindungan hukum untuk masyarakat 

yang berada pada keadaan kurang menguntungkan secara aspek yuridis ataupun ekonomi. 

Perlindungan hukum bertujuan agar adanya proteksi terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 

 
4 Elvira Fitriyani Pakpahan, Lionel Ricky Chandra, dan Ananta Aria Dewa, “Perlindungan Hukum 

terhadap Data Pribadi dalam Industri Financial Technology,” Veritas et Justitia 6, no. 2 (2020): 21. 
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dirugikan. Agar individu dapat memperoleh hak-hak sesuai dengan ketentuan hukum yang 

diberlakukan. Terkait teori perlindungan hukum, terdapat pendapat ahli yang memberikan 

pandangan mereka masing-masing.5 

Fitzgerald berkesimpulan bahwa tujuan dari teori perlindungan hukum adalah untuk 

penyatuan dan penyerasian lalu lintas dari berbagai kepentingan masyarakat. Untuk 

memperoleh perlindungan kepentingan, maka satu-satunya cara adalah dengan melakukan 

pembatasan terhadap berbagai kepentingan di pihak lain.6 

Menurut Satjipto Rahardjo7, upaya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman secara fisik 

serta bebas dari gangguan, provokasi atau ancaman mana pun yang diberikan oleh aparat 

hukum kepada masyarakat adalah salah satu bentuk perlindungan hukum.8 Hukum berperan 

untuk menyediakan perlindungan yang bersifat adaptif dan fleksibel, ataupun prediktif dan 

antisipatif, sehingga keberadaannya sangat penting bagi mereka yang kurang mampu dari segi 

sosial, ekonomi dan politik sehingga terbentuklah keadilan sosial bagi semua pihak. 

Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha yang 

dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu bersifat preventif yang bertujuan agar tidak terjadinya 

suatu sengketa dan represif yaitu upaya melindungi dengan tujuan agar sengketa dapat 

diselesaikan, termasuk penanganannya dalam lembaga-lembaga peradilan.9 Dengan begitu 

perlindungan hukum berarti menjaga agar hukum tidak disalahartikan dan dapat diterapkan 

dengan benar oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti tindakan hukum untuk 

melindungi sesuatu.  

 
5 Satjipto Rahardjo, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Masalah-

masalah Hukum),” Kompas, Jakarta, 1989, 8. 
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 55. 
7 Ibid., 90. 
8 Rahardjo, op. cit., 1989, 15. 
9 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-

Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan 

Administrasi Negara (Bina Ilmu, 1987), 27. 
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Rafael La Porta menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang 

bersifat pencegahan (prohibited) artinya perbuatan untuk menangkal permasalahan yang 

berpotensi terjadi di masa depan serta bersifat hukuman (sanction),10 sedangkan menurut Lili 

Rasjidi dan I.B Wysa Putra, sifatnya prediktif dan antisipatif.11 

Berdasarkan pengertian para pakar hukum, maka perlindungan hukum adalah 

perlindungan untuk subjek hukum terkait di mana baik dalam bentuk perangkat hukum yang 

bersifat preventif ataupun yang bersifat represif secara lisan ataupun tulisan. Perlindungan 

hukum berfungsi untuk memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, kedamaian dan 

ketertiban. 

Dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki kaitan yang erat dengan data pribadi 

dilindungi oleh peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungannya. Adapun 

peraturan ini akan dipergunakan sebagai upaya pencegahan apabila ditemukan penyalahgunaan 

data pribadi di masa yang akan datang oleh pihak lain melalui sistem transaksi elektronik. 

Lebih lanjut lagi, dengan memberlakukan sanksi ke dalam suatu produk hukum sangat perlu 

karena tindakan tersebut sangat mendukung penerapan hukum di dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

1.6.2 Teori Perlindungan Konsumen  

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan bahwa 

perlindungan konsumen itu memberikan sebuah bentuk perlindungan terhadap kepastian 

hukum bagi para konsumen. Tujuannya adalah tercapainya jaminan agar hak-hak konsumen 

dapat terpenuhi ketika melaksanakan aktivitas ekonomi.12 Pelaku usaha dalam UUPK memiliki 

kewajiban dengan memegang teguh pada pilar-pilar seperti tanggung jawab perdata atas suatu 

 
10Rafael La Porta dkk., “Investor Protection and Corporate Governance,” Journal of financial economics 

58, no. 1–2 (2000): 78. 
11Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 

118. 
12“Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. 
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perjanjian (contractual liability), tanggung jawab atas suatu barang yang dihasilkan (product 

liability), tanggung jawab secara hukum atas suatu jasa bagi pemakai (professional liability), 

dan tanggung jawab pidana atas kerugian yang ditimbulkan (criminal responsibility).13 

Di dalam perlindungan konsumen, Piliphus M. Hadjon mengemukakan dua teori terdiri 

dari perlindungan hukum yang bersifat pencegahan (preventive) juga penekanan (repressive).  

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang menjatuhkan sanksi 

ke pelaku pelanggaran dengan memberikan kompensasi, penahanan fisik, atau hukuman 

tambahan lainnya. Sedangkan, perlindungan hukum preventif merupakan norma hukum yang 

bermaksud melindungi dengan cara membendung terjadinya suatu perselisihan ataupun 

permasalahan hukum.14 

Mengacu pada pengertian UUPK Nomor 8 Tahun 1999 berkenaan dengan segala upaya 

kepastian hukum dalam melindungi konsumen yang mana undang-undang ini memberikan 

hukuman pidana. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dikatakan 

berlaku baik secara preventif dan juga represif.15 Dengan demikian, perlindungan hukum 

kepada semua konsumen merupakan suatu keharusan yang mutlak dan tidak dapat diabaikan. 

1.6.3 Teori Kontrak 

Teori kontrak secara umum membahas hubungan hukum yang terjadi karena kesepakatan 

antara subjek-subjek hukum. Kontrak secara umum digambarkan sebagai perjanjian ataupun 

persetujuan para pihak yang memicu hak dan kewajiban atas suatu prestasi/kinerja. Kaitan 

hukum dalam kontrak itu bersifat mengikat atau dikenal dengan istilah pacta sunt servanda. 

Dari hakiki pacta sunt servanda itulah yang melahirkan sebuah perjanjian. Suatu klausa 

 
13Johannes Gunawan, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Hukum Bisnis 6, no. 5 (2018): 106. 
14Hadjon, op. cit., 21. 
15Ni Putu Ria Dewi Marheni, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan Pencantuman 

Disclaimer oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website),” Jurnal Magister Hukum Udayana 3, no. 1 (2014): 

12. 
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kontrak dikatakan bertindak sebagai undang-undang adalah saat pihak-pihak yang 

membuatnya tidak melanggar hukum yang ada berlaku dan secara sah diatur sedemikian rupa 

sesuai kebiasaan juga kepatutan, dan tentunya beritikad baik. 

Pengertian perjanjian ditata dalam Pasal 1313 KUHPer dan syarat sah perjanjian juga 

dirancang dalam Pasal 1320 KUHPer.16 Persyaratan yang dimaksud adalah adanya persetujuan 

sesama pihak, adanya kemampuan dalam membentuk sebuah perikatan, adanya suatu pokok 

masalah tertentu, serta adanya suatu sebab yang tidak melanggar aturan. Yang menjadi objek 

tuntutannya adalah sesuatu hal yang wajib ditaati oleh pihak yang berikrar untuk memenuhi 

sesuatu. Perbuatan dalam prestasi dapat bersifat positif ataupun negatif seperti memberikan, 

berbuat, dan tidak berbuat sesuatu seperti yang tercantum dalam Pasal 1234 KUHPer.17  

Kekuatan yang mengikatnya setara dengan kekuatan undang-undang. Apabila 

pelaksanaan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam kontrak tidak dilaksanakan secara 

keseluruhan oleh salah satu pihak; melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan; ataupun 

telat dalam melakukan prestasi maka pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi. 

Wanprestasi melahirkan akibat hukum terhadap pihak yang mengakibatkannya sehingga pihak 

tersebut menghadapi konsekuensi mengganti kerugian kepada pihak lain sesuai hukum yang 

berlaku.18 

1.6.4 Teori Manajemen Privasi Komunikasi 

Ide utama dalam teori Manajemen Privasi Komunikasi atau yang dikenal dengan 

Communication Privacy Management19 yang disuarakan oleh S. Petronio adalah bahwa setiap 

pribadi mempunyai sistem pengambilan keputusan atas informasi yang mana saja yang patut 

diutarakan pada orang banyak atau yang ditempatkan untuk perseorangan atau privat. 

 
16Subekti R., Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta: 1987, 1 
17Subekti, Hukum perjanjian, 21 ed. (Jakarta: Subekti R., Hukum Perjanjian, 2005), 15. 
18Joni Emirzon dan Muhamad Sadi, Hukum Kontrak: Teori dan Praktik (Prenada Media, 2021), 35. 
19Handrini Ardiyanti, Dimas Tri Hadyanto, dan Dewi Krislamawaty, “Swafoto: Sebuah Pendekatan Teori 

Manajemen Privasi Komunikasi,” Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial 9, no. 1 (2018): 105. 
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Disebutkan dari teori ini bahwa ketika mengutarakan informasi atau data pribadi, setiap 

individu bergantung pada aturan tata kelola yang berpedoman pada sistem untuk mengatur 

tingkat ketercapaian dengan menetapkan apa yang akan dicurahkan dan yang menjadi rahasia. 

Tolok ukur atau standar yang mempengaruhi satu individu dalam pengambilan keputusan 

terkait privasi adalah standar yang berdasarkan budaya, jenis kelamin, antusiasme, hubungan 

latar belakang, dan rasio risiko-dan-keuntungan.  

Akibat dari kemajuan teknologi, maka teori Manajemen Privasi Komunikasi ini 

dibutuhkan agar individu memiliki pertimbangan dan pilihan peraturan sendiri mengenai 

informasi yang akan dipublikasikan ke publik. Ketika teknologi mendistribusikan makin 

banyak informasi pribadi terhadap pihak umum, seyogyanya hal ini tidak hanya terkait pada 

permasalahan penyampaian informasi saja, melainkan berakibat pula pada keamanan satu 

individu atau banyak. Oleh sebab itu, dalam transaksi elektronik, manajemen privasi 

komunikasi memberikan individu kontrol diri (self-control) untuk mengatur informasi apa saja 

yang pantas diberikan. 

1.6.5 Teori Informasi 

Informasi dan data memiliki kaitan yang erat tetapi memiliki pengertian yang tidak sama. 

Data merupakan fakta-fakta mentah atau perincian yang belum diolah, setelah terjadi 

pengolahan data, baru kemudian data ini bisa dijadikan sebagai informasi yang berharga. 

Degan kata lain, informasi merupakan hasil dari suatu data yang dikelola, sehingga 

memberikan manfaat, nilai dan makna bagi yang menerimanya seperti dalam hal pengambilan 

keputusan.  

Teori informasi dikembangkan oleh ahli matematika bernama Claude E. Shannon dan 

Warren Weaver. Titik perhatian Shannon adalah mengukur informasi secara matematika 

dengan mencari cara untuk mengirim pesan (mengonstruksi dan menerjemahkan) secara 
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efisien dan akurasi via media komunikasi. Informasi di-encode menggunakan jumlah bit 

sekecil mungkin tetapi nilai informasinya tetap terjaga.20 

Pada tahun 1948, Claude Shannon mengembangkan teori komunikasi dan berpendapat 

bahwa gangguan dalam saluran komunikasi membawa dampak pada tujuan akhir dari suatu 

informasi. Shannon mengungkapkan bahwa perpindahan informasi dalam bentuk pesan dari 

satu tempat ke tempat lainnya merupakan masalah mendasar dalam hal komunikasi. Pesan yang 

berpindah tersebut memiliki arti yang berkaitan dengan suatu sistem baik secara fisik maupun 

konsep yang disebut sebagai aspek semantik. Aspek ini menjadi penting ketika pesan yang 

sesungguhnya dipilih dari berbagai pesan. Sistem yang ada harus dipasang untuk menjalankan 

pilihan, bukan hanya dipilih secara acak karena berbagai pilihan tersebut tidak diketahui saat 

dilakukan perancangan. 

Warren Weaver melengkapi pendapat dari Shannon, Weaver mengungkapkan bahwa 

dalam bidang komunikasi terdapat tiga tingkatan masalah. Pertama, pada level A, merupakan 

masalah teknis, yaitu bagaimana simbol-simbol dalam pelaksanaan komunikasi dapat 

dipindahkan secara akurat.21 Masalah teknis ini berkaitan dengan akurasi perpindahan 

informasi dari pengirim kepada penerima, baik melalui simbol (tulisan), variasi sinyal (telepon, 

radio, ataupun suara lainnya), ataupun pola dua dimensi (televisi). 

Kedua, pada level B, terdapat masalah semantik. Level ini mempertanyakan bagaimana 

perpindahan simbol dapat menyampaikan arti yang di inginkan secara tepat. Masalah semantik 

berkaitan dengan identitas atau perkiraan yang sesuai. Interpretasi dari penerima pesan yang 

dibandingkan dengan apa yang diharapkan oleh pengirim pesan merupakan masalah semantik. 

Masalah ini merupakan situasi yang sulit dan detail walaupun hanya berhadapan dengan 

masalah komunikasi yang sederhana dalam suatu pembicaraan. 

 
20Raymond W. Yeung, A first course in information theory (Springer Science & Business Media,2002), 2. 
21“Unsur-unsur Komunikasi - Uraian Teoritis - Studi Kasus tentang Peran Komunikasi Antar pribadi,” 

Unsur-Unsur Komunikasi, diakses 4 Desember 2021, https://123dok.com/article/unsur-komunikasi-uraian-

teoritis-studi-kasus-komunikasi-antarpribadi.eqo5dx0y. 
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Terakhir, pada level C, mempertanyakan bagaimana arti yang diterima mempengaruhi 

perilaku sesuai yang diinginkan oleh pengirim pesan secara efektif. Level C berkaitan dengan 

masalah efektivitas komunikasi. Masalah efektivitas berkaitan dengan kesuksesan seseorang 

untuk meyakinkan penerima pesan untuk berperilaku sebagaimana yang diharapkan pengirim 

pesan. Pada awalnya mungkin tidak terlibat bahwa tujuan komunikasi untuk mempengaruhi 

penerima pesan. Namun dengan luasnya pengertian tentang perilaku, maka menjadi jelas 

bahwa suatu komunikasi mempengaruhi suatu tindakan atau tidak. 

Informasi merupakan ukuran dari ketidakpastian dalam sistem penyampaian pesan. 

Ketidakpastian nilai informasi dapat diukur sebagai entropi, yaitu ketidakteraturan atau 

ketidakdugaan dalam suatu sistem. Nilai entropi yang tinggi memiliki pengaturan yang sedikit, 

dan begitu juga sebaliknya. Pengukuran nilai entropi dalam bidang hukum berkaitan erat 

dengan konsistensi aturan sehingga berpengaruh pada kepastian hukum suatu aturan.  

1.7 Kerangka Konsepsi Pembentukan Hak atas Perlindungan Data Pribadi 

Komponen utama dari sebuah penelitian adalah adanya konsep. Jika permasalahan dan 

alur pemikiran pengkajiannya sudah jelas, umumnya fakta yang berkenaan dengan gejala yang 

merupakan pokok pengamatan sekaligus sudah dideteksi juga.22 Konseptual adalah merupakan 

definisi operasional dari pelbagai sebutan yang digunakan dalam satu atau lebih penelitian 

guna menjauhi penafsiran yang berbeda dan dimanfaatkan sebagai pijakan dalam teknik 

penelitian. Sedangkan, kerangka konsep merupakan suatu uraian dari alur pemikiran dan 

visualisasi antara sketsa atau variabel yang berkaitan dan akan dikaji dengan studi yang 

bertujuan untuk dapat memberikan suatu pemaparan dan mengarahkannya pada hipotesis 

terkait.23 Oleh sebab itu, kajian konseptual yang relevan sebagai pedoman analisis 

permasalahan adalah privasi data, regulasi terkait data pribadi, hak atas privasi, transaksi 

 
22M. Solly Lubis, Filsafat Hukum dan Penelitian, 1 ed. (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), 10. 
23Soekidjo; Notoatmodjo, Metodologi Penelitian Kesehatan, Rev (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 19. 
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elektronik (e-Commerce), dan era disrupsi. Pemahaman akan konsep ini digunakan untuk 

membantu penelitian supaya alurnya lebih jelas, lebih menguntungkan, dan dapat 

kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. 

1.7.1 Pengaturan Informasi dan Data Pribadi dalam Undang-undang 

Hasil perubahan dari UUD 1945 menjamin hak atas perlindungan data pribadi secara 

implisit.24 Hak ini diatur dalam pasal tentang komunikasi dan informasi, ilmu pengetahuan serta 

teknologi, perlindungan diri pribadi berikut kepemilikan atas harta benda seseorang. 

Penggabungan berbagai pasal tersebut harus dipahami sebagai jaminan negara terhadap hak 

atas privasi informasi setiap orang. Proses implementasi hak atas informasi yang cakupannya 

sangat luas, yaitu menggali, mendapatkan, mengantongi, mengamankan, mengerjakan, dan 

memberikan informasi, menjadikan setiap orang perlu memperhatikan mekanisme 

perpindahan hak milik atas data pribadi, mengingat data pribadi selalu menjadi milik dari 

pemilik informasi walaupun data tersebut diketahui pula oleh orang lain. 

Pengaturan informasi atau data pribadi di Indonesia dapat ditelusuri dari berbagai 

undang-undang yang pernah dan sedang berlaku sejak kemerdekaan. Unifikasi peraturan 

tentang informasi atau data pribadi belum ada di Indonesia, sehingga untuk memahami tentang 

pengaturan data pribadi diperlukan pemetaan berbagai peraturan untuk melihat bagaimana 

pemerintah mengatur lalu lintas data pribadi yang dikumpulkan baik oleh sektor publik maupun 

sektor privat. Pengaturan tentang data pribadi yang berulang-ulang dalam berbagai undang-

undang menunjukkan konsistensi negara untuk menjamin perlindungan data pribadi setiap 

orang.  

Beragamnya perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dalam pasal-pasal 

pada suatu peraturan, menjadi kajian yang menarik untuk melihat dan menilai konsistensi 

 
24Nadiah Tsamara, “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia 

Dengan Beberapa Negara,” Jurnal Suara Hukum 3, no. 1 (9 Maret 2021): 56. 
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negara mengatur perlindungan informasi atau data pribadi. Konsistensi negara perlu dikaji 

apakah banyaknya pengaturan tentang perlindungan informasi dan data pribadi di berbagai 

sektor peraturan merupakan gejala regulasi yang berlebihan. Lebih lanjut, konsistensi negara 

dalam mengatur informasi dan data pribadi menghasilkan nilai entropi rendah sehingga 

masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan informasi dan 

data pribadi. 

Undang-undang yang mengandung pengaturan perihal data pribadi relatif banyak yang 

tersebar dalam berbagai bidang. Undang-undang tersebut memiliki pola yang sama, yaitu 

terdapat jaminan kerahasiaan dengan pengecualian tertentu, sehingga salah tafsir dapat 

dihindari. Banyaknya jumlah undang-undang dalam berbagai sektor yang berbeda namun 

mengatur hal yang sama, maka akan memberikan keleluasaan untuk melaksanakan peraturan 

tersebut. Seluruh unsur nilai entropi yang rendah terpenuhi dalam pengaturan kerahasiaan data 

pribadi Indonesia. Nilai entropi yang rendah berbanding lurus dengan kepastian hukum dalam 

pelaksanaan hak atas data pribadi. 

1.7.2 Regulasi Terkait Perlindungan Data Pribadi 

Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga memuat hal yang berkenaan dengan 

perlindungan privasi. Setidaknya terdapat tiga pasal yang berkaitan dengan hak atas privasi, 

terutama privasi informasi dan perlindungan data pribadi. Pertama, disebutkan dalam Pasal 21 

bahwa tiap-tiap pribadi memiliki hak atas kebutuhan pribadi secara jasmaniah dan rohaniah 

sehingga tanpa persetujuan insan terkait, tidak diperbolehkan adanya objek penelitian 

atasnya.25 Lebih lanjut objek penelitian yang dimaksudkan adalah tindakan menjadikan 

seseorang selaku pihak yang diminta perkataan, opini, dan juga penjelasan mengenai 

kehidupannya dan data-data pribadi termasuk juga perekaman gambar dan suara. Pasal 21 ini 

 
25Fanny Priscyllia, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum,” Jatiswara 34, 

no. 3 (21 November 2019): 245. 
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diyakini sebagai pasal yang membuat frasa “data pribadi” yang pertama kali muncul dalam 

sebuah bentuk perundang-undangan di Indonesia. Pasal 21 ini tidak menjelaskan apa yang 

dimaksud dengan data-data pribadi ataupun jenis data yang termasuk dalam data pribadi. 

Kedua, pengaturan tentang hak atas privasi juga ditemukan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-

Undang Hak Asasi Manusia. Pasal ini merumuskan privasi atas perlindungan fisik yang 

menyebutkan tiap-tiap orang mempunyai hak melindungi dirinya sendiri, keluarganya, 

kehormatannya, martabatnya, dan hak kepemilikannya. Yang ketiga yaitu mengenai hak atas 

privasi teritorial yang termaktub dalam Pasal 31. 

Oleh sebab itu, maka peranan negara sangat dibutuhkan dalam perlindungan data pribadi. 

Pengaturan tentang perlindungan informasi atau data pribadi ditujukan kepada para pihak yang 

berkaitan dalam proses pengaturan lalu lintas data pribadi dengan pembentukan suatu badan 

pengawas data pribadi dapat berupa komisi. Fungsi pengawas harus ditekankan tidak hanya 

untuk mengawasi implementasi peraturan, tetapi juga memastikan bahwa para pihak yang 

terkait dalam perlindungan data pribadi memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam 

berinteraksi. Di samping itu, pemilik data harus diedukasi agar mengerti hak dan kewajibannya 

apabila berhadapan dengan pengendali dan pengolah mulai dari proses pengumpulan data 

sampai dengan penyebarluasan data. Pengendali dan pengolah berkewajiban untuk memastikan 

persetujuan dari pemilik data untuk mengumpulkan dan mengolah data pribadinya harus sesuai 

dengan tujuan. Para pihak yang memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban menyajikan 

suasana aman juga nyaman dalam proses pengolahan data pribadi. 

1.7.3 Hak atas Privasi 

Privasi merupakan esensi dari kebebasan dan demokrasi.26 Hukum positif dan 

yurisprudensi mengenai privasi di negara demokratis telah menjadi bagian yang utuh dari 

tata pemerintahan yang diakui dalam instrumen hukum. Westin secara sederhana 

 
26Daniel J Solove, Understanding Privacy (Cambridge: Harvard University Press, 2008), 50. 
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mendefinisikan hak atas privasi sebagai tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa individu, 

kelompok, atau lembaga berhak menentukan secara merdeka mengenai pendistribusian 

informasi mereka.27 

Hak atas privasi dari tinjauan hukum konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam Black’s 

Law Dictionary adalah hak terhadap otonomi pribadi; hak seseorang berikut properti seseorang 

tersebut yang bebas dari pengamatan publik. Eksploitasi dari personalitas atau aktivitas 

seseorang merupakan pelanggaran terhadap privasi. Berdasarkan penjelasan ini, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa setiap individu mempunyai hak milik atas suatu benda yang tidak harus 

diketahui oleh orang lain. Pelanggaran terhadap privasi dapat terjadi apabila orang lain 

mengungkapkan hal-hal pribadi seseorang tanpa persetujuan resmi pemilik benda tersebut. 

Privasi merupakan kebebasan individu yang dapat diartikan sebagai kebebasan untuk 

terlepas dari penilaian, pengaruh, dan pengamatan orang lain, kondisi untuk dibiarkan sendiri, 

hak untuk mengasingkan diri, hidup terpisah dengan orang lain, pemisahan dari masyarakat, 

dan kondisi yang bebas dari pengaruh dan pengamatan orang lain. Raymond Wacks, 

menyatakan bahwa privasi merupakan konsep abstrak. Privasi merupakan akses terbatas 

berupa pengelompokan atas 3 (tiga) komponen yang bebas, tetapi saling berkaitan, yaitu 

kerahasiaan, anonimitas, dan kesendirian. Kerahasiaan merupakan informasi yang diketahui 

tentang individu, anonimitas merupakan kondisi tanpa nama tentang perhatian pada seseorang, 

dan kesendirian merupakan akses fisik terhadap seseorang. Hilangnya privasi seseorang 

ditandai dengan dilanggarnya hal seseorang ketika orang lain memperoleh data pribadi 

seseorang, memberi perhatian, atau memperoleh akses terhadap seseorang tersebut. 

Daniel J. Solove menjelaskan konsep hak atas privasi terbagi atas enam bagian. Pertama, 

hak untuk dibiarkan sendiri dalam pemikiran Warren dan Brandeis memiliki prinsip 

perlindungan atas tulisan pribadi dan perihal lain yang berhubungan dengan produksi pribadi. 

 
27Alan Westin, “Privacy And Freedom,” Washington and Lee Law Review 25, no. 1 (1 Maret 1968): 19. 
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Privasi harus dipahami sebagai pemikiran kesanggupan seseorang untuk menghindari publikasi 

dalam bentuk apa pun. Konsep privasi Warren dan Brandeis dianggap gagal menjelaskan 

bagaimana implementasi konsep tersebut jika dibenturkan dengan hak lain, seperti misalnya 

kebebasan berpendapat. Kedua, privasi yang diartikan sebagai akses terbatas terhadap diri 

pribadi seseorang, menyangkut akses atas dimensi atau informasi spesifik yang dianggap 

sebagai privasi. Ketiga, konsep kerahasiaan berkaitan dengan penyembunyian informasi 

sebagai akses terbatas terhadap diri pribadi seseorang. Keempat, privasi sebagai kontrol 

terhadap data pribadi merupakan pernyataan dari individu, grup, atau institusi untuk 

menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi yang berkaitan dengan diri mereka 

dikomunikasikan kepada pihak lainnya. Kelima, konsep kepribadian berkaitan dengan 

perlindungan atas integritas seseorang. Pembatasan intervensi negara tidak selalu memadai 

untuk melindungi privasi seseorang, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana 

seseorang dapat dilindungi. Terakhir, keenam, kondisi keintiman memandang privasi dari 

hubungan antar personal, yang meliputi beberapa bentuk akses terbatas atau kontrol, dan 

meletakkan nilai-nilai privasi sebagai pengembangan dari hubungan personal. 

David Banisar mengelompokkan hak atas privasi dari sudut pandang hal yang 

dilindungi.28 Beliau juga mengategorikan empat hak privasi, yakni sebagai berikut: privasi 

informasi menitikberatkan perlindungan tentang cara pengumpulan dan pemrosesan data 

pribadi; privasi terhadap fisik fokus pada pengaturan tentang perlindungan terhadap kondisi 

fisik seseorang; privasi komunikasi fokus pada keamanan dalam privasi surat, telepon, dan 

bentuk komunikasi lainnya; serta privasi teritorial berhubungan dengan pembatasan 

lingkungan domestik dan lainnya, seperti misalnya pencarian, pengamatan, dan pemeriksaan 

identitas. 

 
28David Banisar dan Simon Davies, “Global trends in privacy protection: An international survey of 

privacy, data protection, and surveillance laws and developments,” J. Marshall J. Computer & Info. L. 18 (1999): 

6. 
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Perlu diingat bahwa hak atas privasi bukanlah hak yang absolut dan harus dilaksanakan 

dalam segala keadaan.29 Hak atas privasi dapat dibatasi oleh otoritas publik sesuai dengan 

hukum dan masyarakat yang demokratis. Peter Halstead merumuskan 6 (enam) kondisi 

pembatasan dalam pelaksanaan hak tersebut, yaitu apabila berkaitan dengan keamanan 

nasional, keamanan publik, kesejahteraan ekonomi suatu negara, pencegahan suatu kejahatan, 

perlindungan kondisi kesehatan dan moral, serta perlindungan dari hak-hak ataupun kebebasan 

lainnya. Adanya keenam kondisi tersebut menjadi pembatasan hak atas privasi bagi seseorang. 

1.7.4 Transaksi Elektronik (e-Commerce) pada Era Disrupsi Teknologi 

Kemajuan teknologi adalah satu-satunya hal paling menarik yang bisa terjadi di dunia 

bisnis saat ini. Ini mengguncang pasar dan membuat kalangan bisnis mempertanyakan industri 

mana yang akan berhasil atau gagal ketika saatnya tiba untuk adopsi baru. Disrupsi yang terjadi 

di seluruh industri menyebar dengan sangat cepat dan disrupsi teknologi memainkan peran 

kunci dalam proses tersebut. Disrupsi teknologi adalah istilah yang dikemukakan oleh Clayton 

M. Christensen yang mengacu pada teknologi yang penerapannya mempengaruhi cara pasar 

atau industri berfungsi.30 Dalam beberapa kasus, model bisnis yang beradaptasi dengan 

teknologi baru menghasilkan pasar dan nilai baru. Hal ini menyebabkan terganggunya 

perusahaan yang sudah mapan karena di era disrupsi ini berarti perubahan radikal pada industri 

atau pasar yang ada karena inovasi teknologi dengan memperkenalkan produk atau layanan 

baru yang dioperasionalkan secara teknologi yang berpotensi mengubah cara dunia bekerja. 

Berbagai bentuk inovasi teknologi masa depan ini merupakan disrupsi teknologi yang 

tentunya akan berdampak terhadap perubahan tingkah dan perilaku hidup masyarakat. 

 
29Agung Wiranata, “Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan 

Singapura” (Thesis, 2021), 24, http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15618. 
30Joseph L. Bower dan Clayton M. Christensen, “Disruptive technologies: catching the wave,” 1995, 50. 
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Transformasi teknologi paling signifikan dalam sejarah berkat berbagai yang berasal dari 

Internet adalah e-Commerce.31 

Istilah perdagangan transaksi elektronik (e-Commerce) mengacu pada sesuatu bentuk 

bisnis yang mana perusahaan ataupun individu dapat melakukan transaksi pembelian dan 

penjualan baik barang ataupun jasa melalui Internet. Salah satu aspek dari transformasi ini 

adalah perubahan hubungan ekonomi antara individu dan perusahaan. Transaksi elektronik ini 

memiliki begitu banyak keuntungan dalam kehidupan kita karena membuat nyaman dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat. E-Commerce dapat melakukan bisnis apa pun secara daring 

dan melalui Internet untuk mengekspresikan. Banyak teknik telah dikembangkan dalam 

beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan berkembang lebih dari ini. Dengan e-

Commerce, pertukaran informasi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan via transaksi 

elektronik. Keuntungan dari e-Commerce adalah penghematan biaya, peningkatan efisiensi, 

kemudahan personalitas, kenyamanan bertransaksi, dan ketersediaan informasi. 

Hukum yang mengatur dan mengikat terhadap masyarakat tentunya juga akan 

terdampak dengan adanya perkembangan teknologi yang cepat dan signifikan. 

Perkembangan disrupsi teknologi yang berdampak terhadap kehidupan sosial dan 

masyarakat, sesungguhnya juga mempengaruhi terhadap pembangunan hukum. Menurut 

Tranter, eksistensi disrupsi teknologi.32 memiliki dua pembatasan, yaitu adanya rasa cemas dari 

masyarakat terhadap cepatnya perkembangan teknologi, serta selanjutnya adalah keterbatasan 

hukum dan pengaturan mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. 

Untuk itu, hukum dan pengaturan diharapkan dapat merespons perkembangan teknologi 

ini, sehingga bermanfaat secara maksimal. Hal ini menunjukkan pemerintah sudah sangat 

 
31S. G. E. Garrett dan P. J. Skevington, “An Introduction to Electronic Commerce,” BT Technology Journal 

17, no. 3 (1999): 1. 
32Muhammad Reza Winata dan Oly Viana Agustine, “Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui 

Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 4 

(2019): 461. 
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serius dengan perkembangan disrupsi teknologi, sehingga upaya-upaya penyelarasan dalam 

perkembangan hukum yang mengikuti kemajuan perkembangan teknologi adalah sangat 

penting. Dalam menyikapi disrupsi teknologi pemerintah Indonesia telah menunjuk pada arah 

kebijakan. Salah satu poin krusialnya adalah dengan diadakannya harmonisasi dari peraturan 

perundang-undangan sehingga dapat mendukung pertumbuhan teknologi yang sangat pesat 

sehingga hal ini sangat berguna bagi masyarakat pada saat ini dan ke depannya. 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1  Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki sifat yuridis normatif, yang mana penelitian ini 

dititikberatkan pada aliran-aliran atau norma-norma hukum positif di negara kita. Hal-hal 

mengenai dokumentasi materi dikerjakan secara studi kepustakaan yaitu dengan menelaah 

sumber-sumber atau karya-karya tulis yang dapat dijadikan sebagai materi dalam penulisan 

penelitian ini. Mengutip dari pernyataan Bahder J. Nasution bahwa perihal utama dari suatu 

penelitian ilmu hukum normatif adalah seberapa akurat dan terukur bagi seorang peneliti untuk 

membenahi masalah-masalah dalam suatu penelitian, demikian juga dengan pemilihan metode 

untuk memastikan setiap langkahnya, dan tidak terlepas juga dari teknik perumusan suatu teori 

penelitian yang dilakukan.33 

1.8.2 Sumber Bahan Hukum 

Bahan-bahan utama yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini bersumberkan 

dari segala peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum primer yang terkait dan 

bertemakan perlindungan atas data pribadi dan privasi masyarakat yang mana secara 

konstitusional dilindungi oleh negara, seperti dipaparkan di bawah ini. 

 
33Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), 21. 
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• UUD 1945 dalam Pasal 28G (1) yang menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk 

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”; 

• Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen; 

• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia; 

• Perlindungan hukum terhadap data pribadi terkait hak privasi berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem Dan 

Transaksi Elektronik; 

• Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 

• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik; 

• Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik; 

• Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah ditandatangani oleh 

Presiden Joko Widodo pada 24 Januari 2020 terhadap perlindungan dan keamanan data. 

Kemudian penulis juga menggunakan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, 

data-data dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk konferensi, makalah jurnal, 

ataupun tulisan-tulisan dari berbagai sumber lain yang membahas landasan dasar ilmu hukum 

dan juga hasil pikir adikarya para ahli yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan yang 

mana pembahasan ini berhubungan dengan perlindungan data privasi. Di samping kedua bahan-
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bahan di atas, penulis juga menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum 

sebagai tambahan dalam memperjelas bahan-bahan primer dan sekunder di atas. 

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dilakukan penulis dalam hal pengumpulan bahan-bahan hukum penelitian 

adalah dengan melakukan studi kepustakaan yakni penelaahan bahan-bahan pustaka 

1.8.4 Analisis Data 

Dalam hal penganalisisan dalam penelitian ini, hal ini diwujudkan dengan penjelasan 

deskriptif kualitatif, yaitu memperjelas permasalahan dan juga penyelesaian secara komplet 

dan pasti. Setelah data dianalisis akan ditarik kesimpulan secara deduktif. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2. 1 Hak Atas Privasi dalam Konstitusi 

2.1.1 Privasi Informasi 

Privasi informasi dalam konstitusi dilihat dari pernyataan bahwa setiap orang dapat 

melakukan pengawasan dan pendistribusian informasi miliknya. Pengawasan ini membantu 

melindungi integritas dan martabat seseorang dengan menghindari penggunaan informasi yang 

dapat merusak citra pemilik informasi tersebut. Walaupun, seseorang telah mengeluarkan data 

pribadinya, pihak tersebut tetap memiliki kepentingan tentang apa yang terjadi selanjutnya dan 

siapa saja yang mempunyai hak akses informasi tersebut. Hukum memang memberikan 

perlindungan hak atas data pribadi, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi, hak tersebut 

dapat mengalami kesulitan dalam penerapannya.34 

Hak atas privasi dapat diasumsikan sebagai konsep yang terlalu luas atau terlalu sempit 

berdasarkan konsep dan sudut pandang tertentu. General Comment Number 16: Article 17 yang 

dirumuskan oleh Human Rights Committee, secara normatif mengatakan bahwa hak setip orang 

atas data pribadinya merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu. Pengumpulan dan 

penggunaan lebih lanjut dari data pribadi dalam komputer, data bank dan alat lainnya, baik 

yang dilakukan oleh sektor publik ataupun sektor privat harus mengikuti peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Negara harus menjamin data pribadi tersebut tetap aman dan tidak 

berpindah kepada pihak yang tidak berwenang.35 

General Comment tersebut menjelaskan tentang hak setiap orang terhadap data atau data 

pribadi yang diberikan kepada pihak lain. Setiap orang memiliki hak untuk mengetahui bahwa 

 
34Nenny Rianarizkiwati, Kebebasan Iinformasi versus Hak atas Privasi:  Tanggung Jawab Negara dalam 

Perlindungan Data Pribadi, 1 ed. (Depok: Infermia Publishing, 2020), 81. 
35Ibid. 
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data-data pribadi miliknya tersimpan otomatis dalam arsip data dan mengetahui tujuan dari 

penyimpanan tersebut. Setiap orang juga harus mengetahui institusi dari sektor publik atau 

privat yang manakah yang mengontrol data atau data pribadi tersebut. Setiap orang mempunyai 

hak untuk mengajukan permintaan untuk menghapus arsip data pribadi jika terjadi 

penyalahgunaan ataupun pengolahan data pribadi yang tidak mengikuti bentuk peraturan 

perundang-undangan yang sesuai. 

Privasi merupakan kontrol atas otonomi kondisi keintiman dari identitas pribadi. Ketiga 

konsep tersebut, yaitu kondisi keintiman, identitas, serta otonomi memberikan batasan dan 

fokus terhadap aplikasi konsep privasi. Berkaitan dengan ketiga konsep tersebut, Tom Gerety 

mengungkapkan bahwa: 

“Once what we know becomes known to others, wether or notthey record or remember 

it, our de facto autonomy is at an end. Information can never be so easily re-clothed 

or re-possessed the body. …The extent of autonomy here will depend on a variety of 

issues that legislatures will have to weigh one against the other.” 

Hal ini berarti bahwa jika suatu informasi yang kita tahu ternyata telah diketahui juga 

oleh orang lain, terlepas apakah orang lain tersebut menyimpan atau mengingat informasi 

tersebut, maka berakhirlah otonomi seseorang atas data pribadinya. Informasi yang telah 

diketahui orang lain tidak akan mudah ditutup kembali. Otonomi seseorang atau suatu 

informasi tergantung dari pengaturan perundang-undangan.36 

Salah satu konsep privasi berupa privasi dalam hal informasi menitikberatkan 

pembahasan pada hak untuk mengontrol informasi tentang seseorang. Hilangnya kontrol atas 

privasi terjadi ketika informasi suatu hal yang spesifik disampaikan kepada orang lain. Alan 

Westin mengatakan privasi merupakan pernyataan seseorang untuk menentukan suatu 

informasi tentang dirinya yang boleh diketahui oleh orang lain.37 Definisi dan perlindungan 

privasi saat ini mempertimbangkan adanya tekanan antara privasi, keterbukaan informasi, dan 

 
36 Ibid., 82. 
37 Ibid. 
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pengawasan yang demokratis, dikaitkan dengan nilai sosial, teknologi, dan kondisi ekonomi 

pada suatu lingkungan. Teknologi dan aplikasinya dalam organisasi merupakan faktor utama 

perkembangan privasi. 

Hasil dari pengumpulan data serta penggunaan, pengungkapan, dan penyimpanan data 

berkaitan dengan perubahan teknologi. Perkembangan teknologi telah memfasilitasi proses 

pengumpulan, akses, dan penggunaan data pribadi tanpa dibatasi tempat dan waktu. Kondisi 

ini tentunya menjadi ancaman bagi perlindungan privasi, mengingat pemilik informasi akan 

kesulitan mengetahui apakah data pribadi miliknya dikumpulkan dan digunakan oleh orang 

lain. Hal inilah yang menjadikan perlindungan privasi atas informasi menjadi semakin penting. 

Tren global dalam pencantuman hak atas privasi informasi dalam konstitusi menunjukkan 

bahwa masih sedikit negara yang mengakui hak tersebut dalam konstitusinya dibandingkan 

dengan jenis privasi lainnya (perlindungan fisik, komunikasi, ataupun teritorial).38  

Privasi informasi sebagai hal yang diakui dalam konstitusi memiliki beberapa 

penyebutan yang beragam. Ada yang menyebut sebagai personal data, official documents, 

personal information, confidential information, individual data, ataupun private information. 

Untuk mempermudah kategorisasi dan analisis, maka beragam penyebutan tersebut dianggap 

sebagai privasi atas data pribadi. Pada privasi informasi, perbandingan konstitusi fokus pada 

pengaturan hak atas informasi berikut tentang perlakuan terhadap informasi tersebut.39 

2.1.2 Privasi Komunikasi 

Privasi komunikasi yaitu privasi di bidang komunikasi yang mencakup perlindungan dan 

seseorang dalam menggunakan media surat, media telepon ataupun wujud komunikasi 

lainnya.40 Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam bentuk komunikasi 

yang modern dan canggih. Seperti bentuk surat, tidak lagi hanya berupa surat yang dikirimkan 

 
38 Ibid., 83. 
39 Ibid., 84. 
40 Ibid., 98. 
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melalui pos, melainkan juga muncul bentuk surat elektronik yang memanfaatkan teknologi 

informasi sehingga memungkinkan cara berkomunikasi tanpa harus memegang bentuk fisik 

suatu surat. Lebih jauh, privasi di bidang komunikasi juga mencakup bentuk perlindungan 

dalam menggunakan media-media ini. Terlihat bahwa perkembangan teknologi informasi 

memunculkan beragam bentuk baru dalam berkomunikasi.41  

Pengaturan tentang privasi komunikasi secara universal terdapat pada Universal 

Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 12 yang merupakan bentuk pengaturan dasar bagi 

privasi. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “No one shall be subjected to arbitrary 

interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour 

and reputation”. Hal ini juga dipertegas dalam International Covenant on Civil and Political 

Right (ICCPR) bahwa tidak seorang pun diperbolehkan untuk bertindak sewenang-wenang 

terhadap hak orang lain atas privasi, keluarga, rumah dan komunikasi, ataupun melakukan hal-

hal yang merusak atau menjatuhkan nama baik dan reputasi seseorang.42 

2. 2 Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik 

Konsep jaminan hak atas perlindungan hak privasi, dalam hal ini terhadap data pribadi, 

bisa digali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE). Peraturan perundang-undangan ini mengatur ranah hukum yang semakin 

pesat berkembang, yaitu hukum yang berkaitan perihal teknologi informasi dan komunikasi. 

Informasi elektronik, baik itu suara, foto, tulisan, gambar, peta, pertukaran data elektronik, 

surel, telegram, kode akses, tanda, simbol, angka, huruf, ataupun sesuatu yang telah diproses 

sehingga mempunyai arti yang dapat ditafsirkan atau dimengerti orang lain. Transaksi 

elektronik dapat dikatakan merupakan sebuah perbuatan hukum yang tentunya dilaksanakan 

 
41 Ibid., 100. 
42 Ibid. 
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memaki media komputer beserta jaringannya, ataupun menggunakan alat-alat elektronik 

lainnya. 

2.2.1 Prinsip Perlindungan Data  

UU ITE ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap 

kerahasiaan data pribadi yang dapat diakses melalui berbagai media atau perangkat elektronik. 

Pemanfaatan segala liputan pada media elektronik yang terdapat hubungannya menggunakan 

data seseorang wajib mendapat persetujuan orang yang mempunyai data tersebut. Perlindungan 

data pribadi ini adalah salah satu bentuk dari hak dasar privasi. Pendayagunaan teknologi 

informasi harus dapat membentengi hak pribadi yang mencakup hak untuk merasa aman 

menjalani kehidupan dan tidak ada gangguan, hak untuk berinteraksi dengan individu lain serta 

terlepas dari tindakan pengintaian, kebebasan untuk mengawasi aktivitas dalam mengakses 

informasi seseorang. Sebagaimana dinyatakan dalam konsep hak privasi, hak pribadi dalam 

undang-undang ini diakui sebagai kebebasan untuk berinteraksi dan terkoneksi dengan orang 

lain, karena adanya jaminan bahwa data pribadi tidak akan dikuasai oleh orang lain tanpa 

persetujuan pemilik informasi. 

Di sisi lain, agar sinergi dengan UU ITE ini, pelaku usaha harus mempersiapkan hal-hal 

terkait dalam bisnisnya dengan lengkap dan dapat dipercaya mengenai produk yang 

ditawarkan. Informasi ini meliputi informasi tentang identitas serta status subjek hukum. 

Pengusaha yang mengandalkan kegiatan bertransaksi secara elektronik, bisa mendapatkan 

sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Keandalan. Lembaga ini melakukan penilaian, uji 

kelayakan dan pemeriksaan terhadap sistem elektronik dari penyelenggara elektronik agar 

sesuai dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku dari lembaga yang berwenang. 

Dalam menjalankan undang-undang ini yang meregulasi perlindungan informasi atau 

data pribadi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
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Elektronik (PP PSTE) dan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 

PDPSE). Peraturan-peraturan ini secara khusus mengontrol perlindungan data pribadi 

konsumen dalam menggunakan transaksi elektronik. Pengertian data pribadi awalnya tertera 

seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu data-data 

pribadi seseorang wajib disimpan, dijaga kebenaran dan juga dirahasiakan. Permenkominfo 

menjelaskan lebih jauh lagi tentang “data perseorangan tertentu”, bahwa petunjuk yang benar 

dan konkret yang terarah dan bisa dikenali, secara langsung ataupun tidak, pada setiap orang 

yang penggunaannya tepat sama dengan ketetapan peraturan perundang-undangan.43,44,45 Pada 

perkembangan terkini di PP PSTE (2019), data pribadi, secara langsung ataupun tidak, adalah 

informasi perorangan yang tercatat dan/atau dikenali secara khusus maupun digabungkan 

dengan keterangan lainnya melalui sebuah sistem elektronik ataupun non elektronik. 

Dalam peraturan ini dijabarkan enam prinsip utama untuk mengendalikan keamanan data 

bagi para penggunanya yang meliputi ketersediaan (availability), integritas (integrity), 

kerahasiaan (confidentiality), autentisitas (authentication), kenirsangkalan (nonrepudiation) 

dan otorisasi (authorization) atas informasi dan komunikasi elektronik.  

2.2.2 Pengaturan Perlindungan Data Pribadi pada Institusi National 

Dalam hal penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi, maka pemilik data 

pribadi mempunyai hak untuk menentukan bahwa data pribadi mereka bersifat rahasia atau 

tidak. Subjektivitas dalam hal penentuan kerahasiaan data pribadi seharusnya dapat dihindari, 

 
43“Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data 

Pribadi Dalam Sistem Elektronik”. 
44Pasal 1 ayat (27), “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik”. 
45“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Teransaksi Elektronik”. 
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karena dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan menyulitkan proses pengumpulan serta 

pengolahan data. 

Langkah perbaikan dan penyempurnaan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini 

merupakan respons dari berbagai hasil uji material mahkamah konstitusi tentang substansi 

perundang-undangan tersebut, seperti Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang aturan 

penyadapan yang dirasakan melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Perubahan yang terkait 

dengan privasi terdapat pada Pasal 26 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang menjadi dasar 

penjaminan perlindungan data pribadi. Pasal tersebut menambahkan tiga ayat mengenai 

penghapusan data pribadi yang telah terkumpul tapi dianggap tidak berkaitan. Pasal 26 ayat (3) 

menyebutkan bahwa jika diminta oleh individu yang bersangkutan sesuai keputusan 

pengadilan, setiap penyelenggara sistem elektronik, yang menjadi pengendali informasi 

tersebut, memiliki kewajiban untuk melakukan penghapusan atas data informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik. Jadi, kewajiban untuk menghapus data pribadi tersebut bukan 

menjadi kewajiban penyelenggara sistem elektronik secara langsung, melainkan harus melalui 

mekanisme pengadilan yang telah ada putusannya atas permintaan dari perseorangan atau 

pihak-pihak terkait.46 Mekanisme permintaan penghapusan tersebut selanjutnya akan diatur 

lebih mendalam oleh peraturan pemerintah. 

2.2.3 Para Pihak dalam Perlindungan Data Pribadi 

Pengolahan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terhadap 

data pribadi, baik secara otomatis atau tidak. Setidaknya diatur 14 (empat belas) kegiatan dalam 

rangkaian kegiatan pengolahan, yaitu pengumpulan, perekaman, pengaturan, penyusunan, 

 
46Pasal 26 ayat (3), “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (2016). 
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penyimpanan, pemotongan atau adaptasi, pengulangan, konsultasi, penggunaan, penghapusan, 

penyebarluasan, penyesuaian, pembatalan, dan penghapusan. Untuk menjamin berjalannya 

kegiatan tersebut dalam hal melindungi informasi maupun data seseorang, setidaknya ada 4 

(empat) pihak yang memiliki peran masing-masing untuk turut serta melindungi data pribadi, 

yaitu pengendali (controller), pengolah (processor), penerima (recipient), dan pihak ketiga 

(third party). 

Badan hukum, otoritas publik, agensi ataupun badan lain baik secara terpisah atau 

bersama dapat menetapkan tujuan-tujuan dan metode pengolahan data pribadi. Lembaga-

lembat ini merupakan pengendali yang ditentukan oleh Uni Eropa ataupun hukum dari negara-

negara anggota, pengendali itu sendiri, ataupun kriteria tertentu yang disarankan Uni Eropa 

ataupun negara anggota. Seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agensi ataupun lembaga 

lain yang melakukan pengolahan data pribadi atas nama pengendali. Sedangkan, penerima 

merupakan seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agensi ataupun badan lain yang 

menerima data pribadi, baik sebagai pihak ketiga ataupun tidak. Tetapi demikian, kekuatan 

publik yang bisa mendapat informasi eksklusif dalam kerangka permintaan. Pemrosesan data 

pribadi oleh otoritas publik tersebut harus sesuai dengan tujuan pengolahan dalam peraturan 

perlindungan data pribadi. Pihak ketiga merupakan seseorang atau badan hukum, otoritas 

publik, agensi ataupun badan lain di luar pemilik data, pengendali, pengolah, dan seseorang 

yang berada di bawah otoritas langsung dari pengendali atau pengolah, memiliki tanggung 

jawab untuk mengolah data pribadi. 

Pengendali data berkewajiban untuk memastikan proses pengolahan data pribadi secara 

singkat, transparan, mudah dimengerti dan diakses, dengan memakai bahasa yang dapat 

dipahami dan sederhana. Terhadap hasil pengolahan data pribadi, pemilik data dibekali dengan 

berbagai hak untuk melindungi data pribadi tersebut dari pemakaian yang tidak tepat dengan 

tujuan awal dikumpulkan. Hak dari pemilik data yaitu berupa hak akses, melakukan koreksi, 
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memiliki wewenang untuk dilupakan atau dihapus, hak atas pembatasan pengolahan, hak atas 

portabilitas data, dan hak untuk keberatan. 

2. 3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan 

Penyelesaian sengketa yang dialami karena pelaku usaha melakukan perbuatan yang 

tidak diindahkan seperti yang tercantum dalam pasal di atas diatur dalam Pasal 38 dan 39 UU 

ITE Nomor 11 Tahun 2008. Dalam pasal tersebut diatur mengenai penyelesaian sengketa 

dalam transaksi elektronik yang mengungkapkan bahwa seseorang bisa saja mengajukan 

somasi kepada pihak yang membuat sistem elektronik ataupun memakai teknologi informasi 

baik secara individu maupun secara kolektif melalui perwakilan yang menimbulkan 

kerugian kepada perorangan ataupun masyarakat.47 Persengketaan yang timbul dapat 

diselesaikan melalui litigasi, selain ini pihak-pihak terkait dapat juga menuntaskan pertikaian 

menggunakan jalur non-litigasi seperti arbitrase yang menggunakan kemungkinan lainnya 

asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Informasi atau dokumen elektronik berisikan pelanggaran kesusilaan, perjudian, 

pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan yang dengan sengaja didistribusikan 

dan/atau ditransmisikan merupakan tindak pidana. Tersebarnya berita yang tidak benar dan 

informasi yang memuat rasa kebencian kepada sebagian masyarakat berdasarkan suku, agama, 

ras, dan antar golongan juga termasuk sebagai tindak pidana. Penanganan yang dilakukan 

muncul dari UU ITE ini ditangani oleh penyidik Polri ataupun penyidik PNS dan 

menyampaikan hasilnya ke penuntut umum.48 Bagi pihak yang merasa dirugikan atas 

terselenggaranya sistem elektronik yang menggunakan teknologi informasi dapat mengajukan 

somasi atau gugatan perdata kepada pihak penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang terkait. 

 
47 Pasal 38 dan 39, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. 
48 Ibid. 
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Penjelasan lebih rinci perihal perlindungan data pribadi konsumen dalam sistem 

elektronik terdapat pada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016. Mekanisme penyelesaian 

perselisihan atau sengketa apabila gagalnya perlindungan data pribadi terjadi diarahkan untuk 

diselesaikan dengan cara perundingan ataupun dapat menggunakan alternatif yang lain. Para 

pihak yang bersengketa dapat mengajukan pengaduan kepada menteri yang berwenang, yaitu 

Menteri Komunikasi dan Informatika.49 Alasan pengaduan yaitu karena penyelenggara sistem 

elektronik tidak memberitahukan pemilik data pribadi secara tertulis atas terjadinya kegagalan 

dalam perlindungan rahasia data pribadi, baik yang bisa membuat terjadinya kerugian ataupun 

tidak.  

Kewenangan menteri untuk penyelesaian sengketa dalam kegagalan perlindungan data 

pribadi didelegasikan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai fungsi terkait dan kewajiban 

terhadap aplikasi informatika. Direktur Jenderal kemudian bisa membentuk sebuah panitia 

untuk menyelesaikan persengketaan ini. Pengaduan ini harus diajukan dalam waktu 30 (tiga 

puluh) hari kerja terhitung mulai ketika seseorang yang mengadukan mengetahui adanya 

kegagalan perlindungan terhadap data pribadinya. Penyampaian gugatan dilakukan secara 

tertulis dan harus melampirkan bukti-bukti yang ada. Agar tidak terjadi sengketa maka proses 

perundingan akan diupayakan terlebih dahulu. Hasil penanganan pertikaian tersebut kemudian 

dilaporkan oleh panitia kepada menteri dengan memberikan rekomendasi bentuk sanksi 

administratif yang akan dijatuhkan terhadap penyelenggara sistem elektronik walaupun status 

sengketa tersebut bisa atau tidak diselesaikan dalam bentuk perundingan ataupun upaya 

penyelesaian lainnya. Penyitaan dalam proses hukum ini hanya dapat dilaksanakan terhadap 

penyitaan data pribadi yang berhubungan dengan kasus hukum dan bukan terhadap sistem 

elektroniknya. 

 
49 op. cit. 
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BAB III  

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI 

KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK  

 
 

3.1 Pengaturan Hukum Perjanjian dalam Transaksi Elektronik 

Karena perkembangan teknologi informasi transaksi bisnis sudah banyak bertransisi dari 

yang konvensional ke media elektronik melalui utilitas Internet, yang selanjutnya diberi istilah 

Transaksi elektronik (e-Commerce). Transaksi elektronik pada prinsipnya sama dengan 

transaksi konvensional dalam melakukan segala jenis kegiatan perdagangan barang dan jasa 

secara elektronik, tetapi dilakukan media Internet.50 Dasar hukumnya lahir dari asas kebebasan 

berkontrak dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan 

tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.51  

Transaksi elektronik harus beritikad baik antara para pihak, yang mana para pihak 

tersebut merupakan subjek hukum yang bebas menentukan bentuk, cara, dan kandungan yang 

disepakati oleh para pihak-pihak dan dilaksanakan melalui Internet. Berdasarkan asas 

konsensualisme perjanjian menghasilkan kesepakatan untuk melakukan suatu perikatan.52 Di 

dalam melakukan transaksi elektronik, unsur-unsur seperti essentialia, naturalia, dan 

accedentialia harus diperhatikan. Tujuannya adalah supaya identitas para pihak yang jelas 

disertai oleh kesepakatan yang tidak cacat hukum. Tidak cacat hukum yang dimaksud adalah 

tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.  

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

Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat (2), yang mendefinisikan transaksi elektronik sebagai setiap 

perbuatan subjek hukum yang melibatkan instrumen media elektronik seperti komputer dan 

 
50Jeffrey F. Rayport, E-Commerce (Boston: McGraw-Hill Irwin, 2001), 3. 
51Dikdik M. Arief Mansur, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi (Bandung: Refika Aditama, 

2005), 152. 
52Ibid., 153. 
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jaringan komputer.53 Untuk persiapan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpan, 

penampilan, pengumuman, pengiriman dan penyebaran data secara elektronik via media 

Internet diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU ITE. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (17) UU ITE yang 

menjelaskan bahwa kontrak elektronik itu sebagai suatu perjanjian antara para pihak melalui 

sistem elektronik.  

Walaupun perjanjian ini bersifat paperless, namun keabsahannya diakui dan berkekuatan 

hukum, maka setiap perbuatan hukum yang dilaksanakan dalam kontrak elektronik ini memiliki 

akibat hukum sama halnya dengan kontrak konvensional. Adapun perihal hukum pembuktian 

kontrak ini berdasarkan ketentuan Pasal 1865 dan Pasal 1866 Burgelijk Wetboek, di mana ciri 

khusus dari pembuktian ini bersifat elektronik pula. Oleh sebab itu, hasil cetak dari informasi 

yang terpada pada dokumentasi elektronik adalah sah menurut hukum acara di Indonesia dan 

hal ini dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Secara 

yuridis, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan bagi setiap transaksi elektronik itu berlaku, 

setelah UU ITE itu tercipta untuk mengatur setiap aktivitas yang berkaitan dengan sistem 

elektronik. Dengan diakuinya barang bukti elektronik di dalam perundang-undangan ini, maka 

kontrak elektronik dapat berlaku sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan sengketa berdasar 

Pasal 5 ayat (2) UU ITE karena dokumen elektronik merupakan pertambahan dari barang bukti 

formal berdasarkan hukum acara terkait.54 

3.2 Aspek Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) 

Dalam buku M.A. Moegni Djojodirjo yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, 

terdapat terminologi kata “Melawan Hukum” dan bukan “Melanggar Hukum”. Karena di dalam 

kata “melawan” berpautan dengan hal yang mengandung unsur secara aktif dan pasif. Secara 

 
53Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 1 ayat (17), “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik”. 
54Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2), “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik”. 
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aktif mengisyaratkan bahwa individu dengan sengaja telah melakukan suatu perbuatan yang 

mengakibatkan timbulnya kerugian yang dirasakan oleh orang lain.55 Sedangkan pasif 

mengisyaratkan bahwa individu dengan sengaja diam saja maka hal tersebut dianggap telah 

melakukan sikap perlawanan hukum karena sikapnya yang tidak secara langsung sudah 

mengakibatkan timbulnya kerugian kepada individu lain, maka dapat disimpulkan telah 

melakukan perlawanan tanpa harus melakukan kontak fisik.56 

Dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 juga terdapat peraturan mengenai suatu sikap 

yang melanggar tercantum di dalam Pasal 27 sampai Pasal 45 ayat (1). Salah satunya adalah 

Pasal 35 yang menjelaskan bahwa: “Setiap individu yang dengan praktiknya secara sengaja 

maupun tidak sengaja melawan hukum baik dengan melakukan penciptaan, manipulasi, 

mengubah, mencoba menghilangkan, dan merusak informasi dan data elektronik, yaitu agar 

informasi atau data elektronik tersebut dianggap seakan-akan merupakan data yang valid 

(otentik).”  

Maka kesimpulannya adalah suatu sikap yang melawan hukum di dalam setiap transaksi 

elektronik (e-Commerce). Hal ini dikatakan telah terjadi apabila adanya salah satu pihak dengan 

sengaja ataupun tidak sengaja merugikan individu lainnya. Akibat perbuatannya tersebut telah 

mengakibatkan kerugian bagi individu lainnya melalui instrumen/data elektronik. Perbuatan 

melawan hukum dengan berbagai cara yang melibatkan dunia maya dan dalam transaksi 

elektronik ini. Sehingga mengakibatkan lose material maupun immaterial terhadap pihak 

lainnya.57 Oleh karenanya, sangat diperlukan adanya peraturan yang dapat menjadi dasar 

hukum atas ganti rugi. 

 
55M. A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 29. 
56Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, 

Universitas Indonesia, 2003), 7. 
57Wahyu Agus Winarno, “Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE),” Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen 10, no. 1 (2011): 48. 
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Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-

Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek) berperan penting dalam mengambil kesimpulan atas 

suatu sikap perlawanan ataupun pelanggaran hukum secara elektronik. Karena hingga saat ini, 

aturan yang berkenaan mengenai penggantirugian dikarenakan hal-hal yang tidak sesuai 

dengan hukum dalam transaksi elektronik masih belum sepenuhnya diatur dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam menghadapi variasi kasus. Hakim tidak 

dapat melakukan penolakan terhadap kasus perdata apa pun yang diajukan dalam pengadilan, 

meski dengan dalil belum ada ataupun belum lengkap aturannya. Hal ini dikarenakan sudah 

tercantum dalam amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman58, yang menjelaskan bahwa 

pihak-pihak berwajib harus mencari nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat sehingga 

ketidakadilan dalam hukum tidak terjadi. Maka hakim wajib menerima kasus yang masuk. 

Dengan demikian dalam Pasal 1365 Burgelijk Wetboek dapat digunakan sebagai payung 

hukum atas penentuan tuntutan ganti kerugian atas suatu perlawanan hukum pada setiap 

transaksi ini. Adapun pembuktian atas pelanggaran harus berlandaskan pada data atau sumber 

elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai barang bukti yang tercatat secara legal. 

Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE di Indonesia yaitu berupa informasi dan/atau 

data elektronik, dan juga hasil cetak elektroniknya.59 

 

 

 

 

 

 

 
58Dachran Busthami, “Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia,” Masalah-

Masalah Hukum 46, no. 4 (30 Oktober 2017): 339, doi:10.14710/mmh.46.4.2017.336-342. 
59Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan 

Dengan Wanprestasi,” Lex Jurnalica 10, no. 2 (2013): 108. 
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Tabel 1 Jenis Perundangan Mengatur Informasi Elektronik 

 

 

3.3 Prinsip Perlindungan Data Pribadi 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia perihal proteksi data pribadi dalam transaksi 

elektronik, disusun dalam perundang-undangan yang tersebut pada Tabel 1 di atas. Di dalam 

era teknologi informasi, berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, “perlindungan 

data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi”. Hak pribadi di sini berarti bahwa 

perorangan individual berhak untuk mempunyai kehidupan pribadi dan berkomunikasi dengan 

pihak lain tanpa mengalami gangguan dari pihak-pihak lain. Berdasarkan hal ini, 

Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 dan Permen Nomor 71 Tahun 2019 yang tersebut di 

Tabel 1 di atas, mengatur lebih detail mengenai perlindungan data elektronik data perorangan 

individual yang meliputi perlindungan-perlindungan yang meliputi “perolehan, pengumpulan, 

pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, 

penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi”.60,61 

 
60“Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data 

Pribadi Dalam Sistem Elektronik” (2016). 
61“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik”. 
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Berdasarkan hal di atas, perorangan individual wajib menghargai dan menghormati 

privasi data pribadi orang lain karena data pribadi ini bersifat rahasia dan dilindungi oleh 

peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memperoleh atau memproses lebih lanjut data 

pribadi elektronik seseorang, maka orang yang bersangkutan harus memberikan izin terlebih 

dahulu. Data pribadi yang didapat harus diverifikasi balik terhadap pemilik data elektronik. 

Tidak hanya ini, sistem elektronik yang digunakan untuk mengakses data pribadi harus 

mempunyai kelayakan dan memenuhi persyaratan yang melindungi data pribadi seseorang. 

Jika terjadi gangguan dalam penyelenggaraan sebuah sistem elektronik maka pihak 

penyelenggara harus menginformasikan hal ini secara tertulis terhadap pemilik data. Semua 

pengguna sistem elektronik yang bisa mengakses data pribadi seseorang, mempunyai 

kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Lebih lanjut, kemudahan dan 

keabsahan/legalitas data pribadi harus selalu terjamin. 

Di dalam sebuah sistem elektronik, untuk melindungi dan menjaga semua informasi data 

pribadi yang digunakan di dalam proses-proses elektronik mulai dari perolehan sampai 

pemusnahan data pribadi harus tersertifikasi. Karenanya, semua sektor-sektor penyelenggara 

sistem elektronik diwajibkan untuk menyusun peraturan internal yang melindungi data-data 

elektronik konsumennya. Pencegahan untuk menghindari gangguan dan kegagalan sistem 

elektronik merupakan salah satu prioritas utama bagi penyelenggara sistem elektronik dan 

harus mengacu pada peraturan menteri. Tidak hanya sistem, kesadaran sumber daya manusia 

harus ditingkatkan untuk menghindari gangguan atau kegagalan sistem elektronik untuk 

meningkatkan perlindungan data pribadi. Permintaan penghapusan data pribadi pun wajib 

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.62 

Meskipun peraturan perundang-undangan tentang sistem elektronik telah 

dibuat/dijalankan dan pemerintah juga telah menyusun tindakan hukum bagi pelanggar 

 
62Indira Sarah Lumbanraja, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik,” diakses 5 Desember 

2021, https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/perlindungan-data-pribadi-dalam-sistem-elektronik/. 
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perundang-undangan tersebut, tidak tertutup adanya tindakan-tindakan kegagalan data 

elektronik termasuk pencurian ataupun pembocoran data pribadi. 

3.4 Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Keamanan Data Pribadi dalam 

Transaksi Elektronik 

Seperti kutipan dari Az. Nasution bahwa “hukum perlindungan konsumen itu adalah 

seluruh asas dan kaidah yang menata dan melindungi konsumen dalam penyediaan dan 

penggunaan barang maupun jasa”.63 Perlindungan konsumen dalam transaksi yang lebih 

bersifat tradisional atau offline tidak dapat disamaratakan untuk transaksi online, maka dari itu 

perhatian yang lebih serius dalam pemberian perlindungan hukum bagi pemakai transaksi 

online ini sangat diperlukan. Umumnya, sebelum bertransaksi, pelaku usaha mengharuskan 

pengguna atau konsumen suatu barang atau jasa untuk memberikan data identitas diri dalam 

berbagai bentuk seperti untuk pendaftaran keanggotaan, penyimpanan data pembayaran, alamat 

pengiriman dan sebagainya. Tentunya pertanyaan selanjutnya adalah apakah seorang atau lebih 

konsumen yang telah menyediakan data diri atau informasi lainnya itu dijamin penggunaannya 

untuk suatu tujuan atau peruntukannya yang tepat oleh pelaku usaha terkait. Dikarenakan data 

pribadi itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara, sehingga wajib dihormati. 

Data pribadi itu adalah elemen dari data privasi yang adalah hak seseorang atau lebih 

untuk membentengi sesuatu hal pribadi atau bersifat rahasia. Perlindungan privasi memiliki arti 

dan hubungan latar belakang yang tak berwujud dan luas yang mana menjabarkan sebagai hak 

untuk tidak diganggu, dan memiliki jalan masuk yang terbatas, dan mempunyai kendali atas 

informasi persona atau perseorangan.64 Sebaliknya, perlindungan data pribadi mengandung 

arti bahwa adanya suatu hak atau kepentingan yang tidak bisa diganggu di luar dari tujuan 

penyebarannya dan adanya batas yang harus dipatuhi dan hak maupun kewajiban untuk 

mengendalikan informasi yang diberikan ataupun diterima. Secara khususnya adalah 

 
63Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 45. 
64Helmy Prasetyo Yuwinanto, “Privasi Online dan Keamanan Data,” Palimpsest, 2015, 1. 
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bagaimana undang-undang dapat melindungi dan mengatur alur pengumpulan data pribadi 

yang bersifat privat itu seperti cara pengumpulan, pendaftaran, penyimpanan, maupun 

penyebarluasan datanya. 

 Adanya persetujuan dari pemilik data baik atas pemberian informasinya maupun 

penggunaan data pribadinya dalam suatu media elektronik adalah suatu keharusan yang dimuat 

dalam Pasal 25 dan 26 dari UU ITE. Bilamana terjadi pelanggaran yang merugikan, pemilik 

data pribadi tersebut dapat menggugat setiap pelanggar ketentuan tersebut. Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menerangkan bahwa suatu data pribadi merupakan data 

individu tertentu yang dijaga kebenaran dan mendapat perlindungan kerahasiaan.65 

Perlindungan itu penting sebab data pribadi itu berhubungan dengan keamanan pribadi 

seseorang.66 Perlindungan data pribadi selanjutnya juga memiliki tumpuan hukum dalam 

Permen No. 20 Tahun 2016 sebagai bagian dari faktor perlindungan pengguna dalam transaksi 

online. 

Seperti telah dikatakan sebelumnya, bila terjadi persengketaan di antara penyedia 

maupun pengguna usaha, dapatlah dilakukan suatu upaya hukum dalam melindungi pengguna 

transaksi online. Konsumen atau pengguna mempunyai hak atas perlindungan, dan mendapat 

pembelaan hukum, serta berhak atas upaya penyelesaian sengketa secara patut.67  Tentunya 

pelaku usaha wajib menyediakan ganti rugi jika terjadi kerugian di pihak pengguna.68 

Contohnya jika data pribadi seseorang dibajak, hilang, tersebar, maupun diubah.69 Sudah 

seharusnya Indonesia segera membuat suatu undang-undang khusus atas perlindungan data. 

Permasalahan ini harus diselesaikan secepatnya mengingat kedaruratan pelaksanaannya. Jika 

 
65op. cit. 
66Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 13. 
67Hana Novita Ekawati, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak 

Elektronik Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan,” JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas 

Gunung Rinjani 3, no. 1 (2021): 55. 
68AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar (Jakarta: Daya Widya, 2000), 178. 
69Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 170. 



 

 

40 
 

tidak ada hukum yang jelas yang dapat mengatur permasalahan ini, maka akibatnya adalah 

tentu berimbas pada penegakannya yang lemah dalam melindungi pihak-pihak terkait yang 

haknya dilanggar. 

3.5 Pencantuman Kebijaksanaan Privasi pada Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa 

Pemanfaatan teknologi informasi yang diatur dalam UU ITE ditujukan untuk 

kenyamanan bertransaksi bagi pelaku usaha dan konsumen, termasuk dalam hal perlindungan 

data pribadi. Hak atas rasa aman termasuk dalam perlindungan data pribadi juga menjadi 

perhatian bagi konsumen, terutama dalam sektor telekomunikasi dan perbankan. Keluhan 

konsumen yang diadukan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang 

bocornya data pribadi konsumen semakin melambung, kasus seperti tawaran produk melalui 

pesan singkat yang dikirim oleh suatu provider telekomunikasi dan kebocoran data nomor 

kartu kredit merupakan contoh ketidakamanan pengelolaan data pribadi yang merugikan 

konsumen. Namun sangat disayangkan bahwa YLKI tidak memiliki basis data kasus 

pengaduan pelanggaran data pribadi, sehingga pernyataan meningkatnya penyalahgunaan data 

pribadi masih belum dapat diklarifikasi.70 

Sektor komunikasi mencatat, 11 (sebelas) penyelenggara jasa telekomunikasi di 

Indonesia, dan sebanyak 6 (enam) penyelenggara yang menjadi sample penelitian. Hasil 

penelitian YLKI pada tahun 2013 pada sektor telekomunikasi tersebut, menghasilkan beberapa 

temuan terhadap komitmen para penyelenggara atas perlindungan data pribadi. Pertama, 

penyelenggara menyatakan komitmen dalam perlindungan data pribadi, dengan konsep dan 

ruang lingkup yang berbeda-beda. Kedua, hanya satu penyelenggara yang memiliki sistem 

manajemen perlindungan data pribadi. Ketiga, belum ada komitmen penyelenggara untuk 

melakukan edukasi pentingnya perlindungan data pribadi pada konsumen. Keempat, belum ada 

 
70Fitri Novia Heriani, “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Sektor E-Commerce,” 

hukumonline.com, diakses 5 Desember 2021, https://hukumonline.com/berita/baca/lt5e57416828b4b/urgensi-

perlindungan-data-pribadi-konsumen-di-sektor-e-commerce/?page=all. 
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penyelenggara yang dapat menjamin keamanan perlindungan data pribadi konsumen. Kelima, 

belum ada penyelenggara yang memiliki petugas khusus yang bertanggung jawab dalam hal 

perlindungan data pribadi konsumen. Terakhir, adanya standar ganda penyelenggara dalam 

memperlakukan data pribadi konsumen, misalnya pada perusahaan induk penyelenggara 

terdapat privacy policy namun tidak diduplikasi di Indonesia. 

Data pribadi seharusnya hanya digunakan untuk tujuan sesuai pengumpulan data, 

sehingga penggunaan selain dari tujuan merupakan pelanggaran. Setiap penggunaan data 

pribadi selain dari tujuan, harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi. Penelitian 

dari YLKI ini menunjukkan bahwa walaupun sudah terdapat jaminan hak setiap orang dalam 

perlindungan data pribadi, namun pada kenyataannya dalam sektor usaha, masih terdapat 

berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya.71 Data pribadi seharusnya hanya digunakan untuk 

tujuan sesuai pengumpulan data, sehingga penggunaan selain dari tujuan merupakan 

pelanggaran. Setiap penggunaan data pribadi selain dari tujuan, harus mendapatkan persetujuan 

dari pemilik data pribadi. Konsumen juga memiliki hak untuk memilih opsi keluar dengan 

maksud agar data pribadi tidak dikumpulkan lagi.  

 

 
71Ibid. 
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BAB IV  

PERANAN HUKUM ATAS PENANGGULANGAN KASUS 

PELANGGARAN PRIVASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK 
 

 

Hukum yang berkaitan dengan persengketaan atas transaksi online dan penyelesaiannya 

dicantumkan dalam Pasal 38-39 Undang-Undang ITE. Setiap individu ataupun masyarakat dalam 

bentuk perwakilan diperbolehkan memilih untuk mengajukan gugatan perdata, arbitrase, ataupun 

jalur alternatif lainnya yang sesuai undang-undang yang berlaku, jika terjadi masalah-masalah di 

antara pengguna dan penyedia layanan yang terkait. Selain itu Permenkominfo Nomor 20 Tahun 

2016 juga menjadi peraturan yang mengatur hal mengenai penyelesaian persengketaan yang mana 

aduan dapat ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan permasalahan 

kegagalan perlindungan data pribadi yang telah mengakibatkan kerugian. Dalam hal ini, menteri 

diwakili oleh seorang direktur jendral yang menangani perihal informatika yang nantinya akan 

membentuk panel dalam kurun waktu tiga puluh hari kerja sejak diadukan kejadian pelanggaran 

data pribadi.72 Jalur musyawarah maupun penyelesaian alternatif lainnya akan dijalankan terlebih 

dahulu. Hasil penyelesaiannya akan disampaikan kepada menteri oleh panel tersebut dan kemudian 

ditentukan apakah ada sanksi administratif atau tidak. 

4. 1 Ruang Lingkup Privasi atas Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik Menurut 

Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2019 

Pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan dua perundang-undangan yang berkaitan 

dengan sistem dan perdagangan elektronik. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya, peraturan 

ini berisikan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menjalankan usaha elektroniknya 

dengan baik sehingga sistemnya dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Sistem 

 
72PDSI KOMINFO, “Bersama Lindungi Data Pribadi Di Platform Digital,” Website Resmi Kementerian 

Komunikasi Dan Informatika RI, diakses 5 Desember 2021, http://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/ 

bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel. 
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elektronik ini harus memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga kenyamanan 

konsumen dalam transaksi elektronik terjaga. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 80 

Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Agak berbeda dengan 

peraturan sebelumnya, peraturan ini mempunyai ruang lingkup dalam hal pengaturan 

perdagangan yang melalui sistem elektronik.73 Peraturan perundang-undangan ini juga 

membahas hal-hal mengenai perlindungan data pribadi karena Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum disahkan oleh pemerintah pada saat ini.  

 

 

Gambar 1 Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 

tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 

 

Seperti terlihat di Gambar 1 di atas, Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Peraturan ini 

mengatur pihak-pihak terkait sebagai penyelenggara PMSE termasuk para pelaku usahanya 

baik di dalam maupun di luar negeri. Persyaratan dan penyelenggaraan PMSE berikut 

kewajiban-kewajiban dari penyelenggara perdagangan elektronik juga diatur dalam 

perundang-undangan ini. Di mana dalam melakukan perdagangan elektronik, penyelenggara 

 
73Yudha Triarianto Wasono, “Analisa Kebijakan Terbaru E-Commerce Berdasarkan PP 80 Tahun 2019,” 

SIP Law Firm, 4 Februari 2020, https://siplawfirm.id/analisa-kebijakan-terbaru-e-commerce-berdasarkan-pp-80-

tahun-2019/. 
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elektronik harus mempersiapkan penawaran, iklan, kontrak, pembayaran dan bukti-bukti 

transaksi dalam bentuk elektronik. Tidak hanya ini, peraturan ini juga membahas pengiriman 

barang atau jasa, penukarannya dan bagaimana menyelesaikan permasalahan jika terjadi 

permasalahan. Lebih jauh, perlindungan data pribadi konsumen elektronik hingga pembinaan 

dan pengawasan PMSE juga dibahas dalam peraturan perundang-undangan ini.74,75 

4.1.1 Perlindungan Konsumen 

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 

memberikan perlindungan dan kenyamanan bertransaksi terhadap para konsumen elektronik di 

Indonesia. Para pelaku usaha perdagangan sistem elektronik diwajibkan memenuhi kewajiban-

kewajibannya sebelum menawarkan barang atau jasanya yang dimulai dari penawaran barang 

atau jasa, proses transaksi, sampai barang atau jasa tersebut ada di tangan konsumen.76 Waktu 

proses pengiriman barang atau jasa juga harus dinyatakan secara jelas pada saat transaksi 

elektronik dan barang atau jasa harus berada di tangan konsumen tepat waktu sesuai dengan 

perjanjian elektronik. Kepuasan konsumen pun dijamin dengan adanya proses penukaran 

barang atau jasa jika terjadi ketidakpuasan di pihak konsumen. Penyelenggara elektronik harus 

memberikan waktu paling tidak dua hari kerja terhitung sejak barang atau saja di tangan 

konsumen. Lebih jauh lagi, jika ada konsumen merasa dirugikan oleh pihak pelaku usaha atau 

penyelenggara elektronik, maka mereka boleh melaporkan ke kementerian terkait dan 

kemudian pelaku usaha harus menindaklanjuti hasil pelaporan. Tidak hanya itu, jika ada pelaku 

usaha yang menimbulkan kecurangan atau kerugian bagi para konsumen, maka pelaku usaha 

ini ada dimasukkan di daftar prioritas pengawasan dan ada kemungkinan terjadinya 

pemblokiran atas usaha dagang atau jasa dari pelaku usaha elektronik oleh pemerintah. Terlihat 

 
74Ibid. 
75Suryaden, “PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” Jogloabang, diakses 5 

Desember 2021, https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-80-2019-perdagangan-sistem-elektronik. 
76“Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” , diakses 

1 Desember 2021. 
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di sini bahwa kenyamanan bertransaksi elektronik di Indonesia telah diperhatikan oleh 

pemerintah dengan memberikan perlindungan kepada para konsumen elektronik.  

4.1.2 Perlindungan Data Pribadi 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 juga memberikan perlindungan data pribadi 

para konsumen elektronik di Indonesia. Di mana di dalam proses-proses perolehan, 

penyimpanan ataupun penganalisisan data pribadi konsumen oleh para penyelenggara 

elektronik harus memenuhi peraturan-peraturan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Standar perlindungan juga harus setara dengan General Data Protection Regulation (GDPR) 

yang merupakan standar hukum proteksi untuk perlindungan data pribadi di Eropa.77 Karena 

data pribadi bersifat rahasia, para penyelenggara sistem elektronik harus bisa memenuhi hal 

ini; di mana sistem elektronik dari pihak penyelenggara elektronik harus mempunyai sistem 

keamanan yang tinggi sehingga kegagalan sistem atau kebocoran pada data pribadi konsumen 

dapat dicegah. GDPR juga menyatakan bahwa pengendalian data pribadi adalah di tangan 

pemilik data atau konsumen elektronik. Karenanya, di dalam proses perundang-undangan kita 

juga menyatakan bahwa para pemilik data pribadi bisa mengajukan permintaan penghapusan 

atas data-data mereka jika sudah tidak berkeinginan bekerja sama di dalam sistem elektronik 

dari penyelenggara. Proses pengiriman data pribadi ke luar negeri pun dilindungi oleh 

peraturan ini yang mana data pribadi dilarang untuk dikirimkan ke luar negeri jika negara 

tersebut tidak menerapkan standar perlindungan data pribadi konsumen yang paling tidak 

setara dengan pemerintah Indonesia.78  

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 

2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik benar-benar memberikan 

 
77Wan Indy Azka Arbella, “Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum 

Positif Indonesia dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa,” 2020, 85, 

https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29952. 
78Ibid., 86. 
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perlindungan kepada para konsumen elektronik di Indonesia. Di satu pihak, peraturan 

perundang-undangan ini memberikan dampak positif terhadap konsumen, tetapi di lain pihak 

hal ini mungkin memberikan dampak negatif atau kurang menguntungkan kepada para pelaku 

usaha elektronik. Alangkah baiknya dalam perkembangan teknologi informasi yang sangat 

cepat ini, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha atau 

penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. 

4. 2 Pelanggaran Privasi di Indonesia 

Tingkat kejahatan siber dipastikan akan meningkat setiap tahun karena telah terjadi 

peningkatan terhadap jumlah penggunaan Internet. Seperti terlihat pada Gambar 2, pada tahun 

2020 jumlah laporan kejahatan siber yang tercatat di kepolisian mencakup total 2.259 laporan. 

Laporan ini mencakup semua kejahatan siber antara lain penipuan daring, pencurian data 

pribadi, pemerasan, dan sebagainya. Dari seluruh laporan ini ditemukan bahwa 18 laporan 

mengenai peretasan sistem elektronik, 39 laporan perihal pencurian data atau identitas dan 71 

laporan mengenai manipulasi data.79,80 

 

 
79Barda Nawawi, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Pertama 

(Jakarta: RajaGrafindo, 2006), 52. 
80“Patroli Siber,” diakses 5 Desember 2021, https://patrolisiber.id/statistic. 
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Gambar 2 Statistik Kejahatan Siber Indonesia pada Tahun 2020 

 

Salah satu isu hangat yang saat ini sering diperbincangkan masyarakat adalah kebocoran 

data pribadi, dalam bertransaksi secara elektronik. Sampai saat ini Indonesia belum juga 

mempunyai peraturan perundang-undangan secara khusus memuat peraturan mengenai 

perlindungan data pribadi. Berikut di bawah ini merupakan contoh-contoh kebocoran data 

elektronik dari pelbagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. 

a) Kasus data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)81 

Dalam kasus ini, data KPAI diperjualbelikan di situs Raid Forums, pemegang akun C77 

menawarkan dan memberikan contoh data kepada peminat pada 13 Oktober 2021. 

Menanggapi kasus ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (21 Oktober 

2021) mengutarakan bahwa penyelidikan telah dilakukan olek pihaknya sudah mengikuti 

prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus kebocoran data 

pribadi. 

 
81Leski Rizkinaswara, “Kominfo Segera Telusuri Dugaan Kebocoran Data KPAI,” Ditjen Aptika, 22 

Oktober 2021, https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-segera-telusuri-dugaan-kebocoran-data-kpai/. 
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b) Kasus data Bank Jatim82 

Hampir bersamaan dengan kasus kebocoran data KPAI, pada bulan yang sama Oktober 

2021 Bank Jatim juga diduga mengalami kasus yang sama, yang mana data nasabah bank 

diperjualbelikan di situ peretas Raid Forums juga. Menanggapi hal ini, Direktur Teknik 

Informasi dan Operasi Bank Jatim Tonny Prasetyo (28 Oktober 2021) menyatakan pihak 

Bank Jatim bergerak cepat dalam proses penyelidikan kebocoran data dan bekerja sama 

dengan tim forensik digital. Beliau juga menyatakan bahwa hanya server penunjang Bank 

Jatim yang diretas, sehingga data-data nasabah yang benar-benar sensitif di server utama 

masih terlindungi dan dipastikan aman. 

c) Kasus data electronic-Health Alert Card (eHAC)83 

Lebih dari satu juta data pengguna eHAC yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan 

diduga mengalami kebocoran data pribadi elektroniknya. Kejadian itu mendapat sorotan 

dari masyarakat karena sistem ini digunakan untuk melacak keberadaan Covid-19 untuk 

memenuhi syarat perjalanan penerbangan. Kebocoran data pribadi ini ditemukan oleh tim 

peneliti dari vpnMentor pada 15 Juli 2021, yang mana data konsumen eHAC ada di suatu 

server yang bisa diunduh langsung oleh pihak publik di sini terlihat bahwa penyelenggara 

sistem eHAC gagal untuk memberikan perlindungan data pribadi konsumennya. Adapun 

data-data identitas yang dibocorkan antara lain nama, tempat tinggal, nomor identifikasi, 

alamat penumpang, tipe dan hasil tes beserta data rumah sakit dan sebagainya. 

Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas 

Mas'ruf mengutarakan telah melakukan penyelidikan kerja sama dengan pihak-pihak 

terkait lainnya. Pada 1 September 2021, beliau menegaskan bahwa data elektronik eHAC 

dijamin kerahasiaannya dan terlindungi. 

 
82Syailendra Persada, “6 Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia,” Tempo, 3 September 2021, 

https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia. 
83 Ibid. 
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d) Kasus data BRI Life84 

Kasus kebocoran data BRI Life pada 27 Juli 2021 ramai diperbincangkan di media sosial 

dengan adanya asumsi yang menyatakan bahwa sekitar dua juta data nasabah BRI Life 

diperjualbelikan seharga US$7000. Adapun data-data ini meliputi data Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), rekening, data perpajakan dan data kesehatan para nasabah. Menyikapi 

hal ini, pihak kepolisian mengatakan bahwa siap untuk menuntaskan permasalahan 

mengenai kebocoran data tersebut. Brigadir Jenderal Rusdi Hartono yang merupakan 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri berpendapat bahwa 

pengusutan tersebut membutuhkan aduan dari pihak yang dirugikan agar dapat segera 

ditindaklanjuti dan pihak kepolisian bersedia untuk melakukan penyelidikan dari kasus ini 

(28 Juli 2021). Sedangkan dari pihak BRI Life, mereka menyatakan akan bekerja sama 

dengan Direktorat Cyber Crime Bareskrim Polri dan Badan Sandi dan Siber Negara untuk 

menuntaskan kasus ini (29 Juli 2021). 

e) Kasus data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)85 

Dalam kasus pencurian data pribadi BPJS pada bulan Mei 2021, sejumlah data konsumen 

BPJS terjual di Raid Forums dengan harga 0.15 Bitcoin. Penjualan diyakini dilakukan oleh 

pemakai forum yang mempunyai akun bernama 'Kotz'. Hal yang sangat disayangkan 

mereka juga menjual data dari penduduk yang telah meninggal dunia. Contoh data gratis 

BPJS juga dicantumkan di sana. Menanggapi hal ini, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali 

Ghufron Mukti membenarkan bahwa ada beberapa data yang ternyata diperdagangkan di 

Internet memiliki kemiripan dengan data asli BPJS. Akan tetapi, BPJS belum dapat 

memberi kepastian perihal asal mula penyebab kebocoran apakah dari pihak BPJS atau 

pihak yang lain, dikarenakan penyelidikan forensik digital masih dalam proses. 

 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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f) Kasus data Cermati86 

Pada 28 Oktober 2020, ada 17 perusahaan yang data konsumennya dijual di sebuah forum 

peretas. Salah satu dari perusahaan itu adalah cermati.com, yang mana hampir sekitar 3 juta 

data konsumennya termasuk di dalamnya. Data yang terlibat di situ antara lain seperti alamat 

email, kata sandi, nama, alamat, data perpajakan dan bank, dan sebagainya. Menanggapi hal 

ini, direksi perusahaan cermati.com, Andhy Koesnandar mengemukakan bahwa terdapat 

pengaksesan data tidak wajar di dalam sistem elektronik cermati.com dan mereka telah 

melaksanakan pelacakan dan penghapusan aktivitas ilegal pada sistem agar dipastikan 

bahwa data konsumen tetap terlindungi (2 November 2020). 

g) Kasus data Tokopedia87,88 

Peretasan data Tokopedia terjadi pada 20 Mei 2020, di mana 91 juta data elektronik 

konsumen Tokopedia seperti alamat email, nama, kata sandi dan sebagainya dijual seharga 

US$ 5.000 di darkweb. Wakil dari pihak Tokopedia, Nuraini Razak, dalam konferensi 

persnya menyatakan telah melaporkan kasus peretasan ini kepada kepolisian (5 Juli 2020). 

Direksi perusahaan Tokopedia, William Tanuwijaya, di dalam Rapat Dengar Pendapat 

Dewan Perwakilan Rakyat pada 15 September 2021 baru-baru ini mengungkapkan 

bagaimana Tokopedia mengatasi masalah ini. Dalam hal ini, pihak Tokopedia menjamin 

adanya transparansi dan memberikan penjelasan perkembangan kasus terhadap 

konsumennya dan melakukan perbaikan terhadap sistem elektronik Tokopedia serta 

melakukan kerja sama dengan pihak berwenang dalam proses investigasi. 

 

 
86Ibid. 
87Ibid. 
88Fahmi Ahmad Burhan, “Tokopedia Ungkap Cara Atasi Kasus Kebocoran Data Pribadi - E-commerce,” 

15 September 2021, https://katadata.co.id/lavinda/digital/61421ec0427f1/tokopedia-ungkap-cara-atasi-kasus-

kebocoran-data-pribadi. 
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h) Kebocoran data KreditPlus89 

Pada awal Agustus 2020 lalu data milik perusahaan teknologi di bidang finansial KreditPlus 

Indonesia juga diperkirakan telah dibocorkan dan terjual bebas di Internet. Di dalam kasus 

ini, sekitar 890 ribu data pengguna KreditPlus telah diperjualbelikan di forum bebas. Data 

tersebut meliputi akun email, kata sandi, data kartu keluarga, data pekerjaan dan sebagainya. 

Menanggapi hal ini, Direktur KreditPlus Peter Halim (5 Agustus 2020) menyatakan pihak 

KreditPlus telah melaporkan kepada pihak berwenang dan berkoordinasi melakukan 

penyelidikan forensik digital untuk memecahkan kasus ini. Beliau juga mengingatkan 

pengguna untuk memakai kata sandi sekali pakai dan tidak membagikan kata sandi kepada 

orang lain. 

i) Kasus data Kependudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU)90 

Pelaku melakukan tindak peretasan terhadap berjuta-juta data elektronik kependudukan 

yang didapat dari data pemilihan umum di tahun 2014. Data-data pribadi ini termasuk 

nama, nomor kependudukan, alamat, tanggal lahir penduduk dan yang lain-lainnya. Berita 

ini diungkapkan pertama kali pada 24 Mei 2020 dan data yang sudah dibocorkan sekitar 

2,3 juta data pribadi dan masih akan membocorkan 200 juta data lainnya. Menanggapi hal 

ini, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Viryan Aziz menyatakan bahwa data yang 

tersebar di media sosial tersebut bukanlah data dari situ KPU. Beliau berpendapat dapat 

dimungkinkan bahwa data elektronik yang tersebar bersumber dari pihak ketiga. Dalam 

hal ini KPU memang diwajibkan memberikan data yang didapat kepada pihak tertentu 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2012. 

 
89 Persada, op. cit. 
90 Ibid. 
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4. 3 Konsep Perlindungan Hukum atas Kasus Pelanggaran Privasi 

Banyak dan beragamnya perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dalam 

pasal-pasal pada suatu peraturan, menjadi hal yang menarik untuk melihat dan menilai 

konsistensi negara dalam mengatur perlindungan informasi dan data pribadi rakyatnya. 

Banyaknya pengaturan tentang informasi dan data pribadi di dalam bermacam-macam bidang 

dan sektor mengakibatkan regulasi yang berlebihan dalam perlindungan data pribadi. Oleh 

sebab itu, sangat diperlukan adanya sebuah konvergensi regulasi di Indonesia untuk mencegah 

adanya gangguan ataupun kegagalan dalam proses-proses pengaturan data pribadi elektronik, 

termasuk proses penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak diinginkan. Konvergensi 

regulasi ini diharapkan dapat menyatukan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan data 

pribadi elektronik. Proses konvergensi ini merupakan hal yang penting dan harus diutamakan 

mengingat negara-negara lain sudah mulai menerapkan hal ini. Oleh karenanya, penelitian 

ataupun penyetaraan regulasi perlindungan data yang mempertimbangkan konsep dari negara-

negara lain juga sangat diperlukan.91 

Hasil dari berbagai variabel konvergensi melahirkan harmonisasi hukum. Harmonisasi 

hukum yang merupakan proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar mewujudkan 

peraturan perundang-undangan yang seimbang, serasi, konsisten dan juga terintegrasi tanpa 

adanya pertentangan maupun kejanggalan antara norma-norma hukum yang berlaku92. Tanpa 

adanya harmonisasi hukum data elektronik, ketidaktertiban dan kepastian hukum elektronik 

akan berdampak pada masyarakat kita. Di dalam praktiknya, kegiatan harmonisasi ini 

bertujuan untuk mengkaji apakah sebuah konsep dasar peraturan perundang-undangan kita 

sesuai dengan hukum-hukum lainnya. Adapun titik temu dari harmonisasi hukum ini 

memberikan arahan untuk proses unifikasi. Unifikasi ini adalah langkah yang sangat 

 
91Muhamad Hasab Rumlus dan Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam 

Media Elektronik,” Jurnal HAM 11, no. 2 (2020): 287. 
92Risky Dian Novita Rahayu Rochim, “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan 

tentang Kebebasan Hakim,” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015, 12. 
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diperlukan untuk penyeragaman hukum dan penyatuan suatu hukum. Proses 

harmonisasi ini harus mempunyai fleksibilitas yang tinggi, termasuk di dalamnya untuk 

tidak menutup kemungkinan adanya penggantian ataupun penambahan sistem 

perundang-undangan yang baru jika hal ini diperlukan. 

4.3.1  Konvergensi Bidang Telematika dan Undang-undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

Dengan berkembang luasnya bidang telematika dan transaksi elektronik di berbagai 

aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, kegiatan-kegiatan elektronik ini tidak bisa lagi 

dibatasi hanya oleh wilayah tertentu sebuah negara. Bahkan, proses terjadinya kerugian pada 

seseorang yang tidak pernah berhubungan sekalipun dapat dimungkinkan. Oleh karenanya, 

negara mengatur semua ketentuan-ketentuan konvergensi di bidang telematika ini yang 

didukung oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).93  

Perundang-undangan Indonesia yang mengatur hal ini berdasar Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian peraturan ini 

diperbaharui pada tahun 2016 (Undang-undang Nomor 16) yang merupakan perubahan atas 

undang-undang 2008. Terlihat di sini bahwa pemerintah telah berusaha menyesuaikan sesuai 

dengan perkembangan jaman.94 Perihal hukum umum elektronik yang diatur dalam UU ITE di 

Indonesia ini termasuk bagaimana cara memperoleh, memproses dan melindungi data 

elektronik pribadi yang didapat. Termasuk di dalam hal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan 

atau yang tidak diperbolehkan di dalam sistem elektronik, sehingga kepastian hukum dalam 

transaksi elektronik dapat dijamin. Lebih jauh, tindakan-tindakan pelanggaran data pribadi 

 
93Rhido Jusmadi, “Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan Dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum 

Indonesia,” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 3 (1 September 2013): 48, doi:10.20961/yustisia.v2i3.10156. 
94Wawan Ridwan dan Iwan Krisnadi, “Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan Undang-Undang 

Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi,” InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer 2, no. 1 

(2011): 2. 
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termasuk penyelesaian sengketa jika terjadi masalah-masalah antara konsumen dan 

penyelenggara sistem elektronik juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 Dengan adanya perkembangan teknologi yang amat pesat di beberapa tahun belakangan 

ini, meskipun rangka hukum elektronik telah ada dan dijalankan, tetapi tidak menutup 

kemungkinan adanya penyimpangan di berbagai bentuk kriminal teknologi informasi atau 

elektronik. Sebagai contoh, banyak kasus penyadapan atau pencurian data pribadi elektronik 

yang kemudian disalahgunakan. Contoh yang lain adalah bentuk persaingan elektronik yang 

sangat negatif. Hal-hal ini memungkinkan kemunculan kasus-kasus kejahatan pidana dan 

konsumen beserta penyelenggara sistem elektronik sangat dirugikan. Lebih buruknya, proses 

hukum atau penyelesaian hukum dari kasus-kasus ini sangat rentan dan tidak jelas. Proses 

penangkapan dan pembuktian terhadap pencuri data atau oknum tidak bisa dilakukan dengan 

cepat dan tepat. Proses penyelidikan dan penyelesaian atas kasus-kasus kejahatan elektronik 

harus ditingkatkan melalui proses-proses hukum oleh para penegak hukum.95 

Oleh karenanya, pengaturan hukum konvensional mengenai peraturan perundang-

undangan informasi dan transaksi elektronik saja tidak mencukupi dan harus ditingkatkan. 

Pengaturan secara khusus untuk hukum informasi dan transaksi elektronik harus mengikuti 

perkembangan jaman dan harus ada proses penyetaraan dengan negara-negara yang lain 

terutama di era globalisasi ini. Meskipun transaksi sistem elektronik merupakan transaksi 

virtual, tetapi transaksi ini bisa dikatakan tindakan yang nyata dengan didukung adanya bukti-

bukti elektronik. Berdasarkan hukum perdata dan bisnis di Indonesia, transaksi elektronik 

merupakan transaksi bisnis yang sah yang didukung oleh dokumen-dokumen perjanjian 

elektronik termasuk yang mengandung tanda tangan elektronik ataupun kuitansi elektronik 

juga merupakan barang bukti atau dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum.96 

 
95 Jusmadi, op. cit., 51. 
96 Ibid., 53. 
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4.3.2 Unifikasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Data Pribadi 

Sebagai negara hukum yang demokratis, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (UU HAM) ditujukan 

untuk melindungi asas-asas dasar rakyatnya. Peraturan ini mengadopsi landasan dasar 

kehidupan manusia yang menyatakan asas-asas dasar manusia tidak tergantung oleh hukum, 

budaya atau pemerintahan. Sehingga hak ini merupakan hak dasar yang ada pada manusia sejak 

dilahirkan. Dapat dikatakan secara implisit bahwa hal ini meliputi hak atas privasi.97 

Perlindungan tentang hak atas privasi atau pribadi disebutkan di dalam beberapa pasal 

dari UU HAM. Berikut, tiga pasal dari UU HAM yang berkaitan dengan hak atas privasi, 

terutama privasi informasi dan perlindungan data pribadi.98 Pertama, Pasal 21 sebagai pasal 

yang membuat frasa “data pribadi” yang pertama kali dimunculkan dalam peraturan hukum 

resmi di Indonesia. Kedua, Pasal 29 mengatur tentang privasi atas perlindungan fisik. Ketiga, 

Pasal 31 mengatur tentang hak atas privasi teritorial. 

Perkembangan selanjutnya adalah hak atas perlindungan diri pribadi dalam hal data 

pribadi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa penggunaan dan 

pemrosesan data-data pribadi elektronik seseorang harus melalui persetujuan dari pemilik data 

pribadi tersebut. Apabila tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik data, maka pemilik data 

dapat menuntut atas kerugian-kerugian yang dimunculkan karenanya.99,100 Terdapat proses 

yang panjang apabila pemilik data keberatan dengan pengolahan data pribadinya dan hendak 

menghapus data tersebut, karena harus melalui pengajuan gugatan, pembuktian, serta putusan 

pengadilan. Penyelenggara sistem elektronik hanya akan menghapus data pribadi dari pemilik 

data setelah ada putusan pengadilan. 

 
97 Rianarizkiwati, op. cit., 235. 
98 Pasal 21 dan Pasal 29, “Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”. 
99 Pasal 26, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". 
100 Rianarizkiwati, op. cit., 235. 
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Tersebarnya pengaturan tanpa ada standardisasi definisi dan cakupan tentang data pribadi 

ataupun privasi informasi, menimbulkan kesulitan dalam perlindungan privasi informasi. 

Untuk menyikapi keadaan ini, diperlukan peran negara sebagai regulator yang menentukan 

pengertian dasar dan ruang lingkup tentang data pribadi maupun privasi informasi.101 

Diperlukan unifikasi peraturan yang berfungsi sebagai peraturan payung untuk 

mengakomodasi ketentuan umum sehingga tercipta standardisasi tentang privasi informasi. 

Selanjutnya, Undang-Undang sektoral yang ada harus menyesuaikan dengan peraturan payung 

tersebut. Gagasan perlindungan data pribadi mulai dibahas pada tahun 2015 saat digulirkan 

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Diri Pribadi (RUU PDP). Pembentukannya 

menitikberatkan pada pengolahan data pribadi berupa pengumpulan, penyebarluasan, dan 

penggunaan data pribadi tersebut, yang disebut manajemen penyimpanan yang adil, sesuai 

dengan prinsip HAM dan perlindungan data pribadi.102 

4. 4 Upaya Pemerintah dalam Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Sebagai 

Solusi Kebocoran Data Konsumen 

Pada umumnya sebelum konsumen dapat mengakses atau menggunakan sistem 

elektronik dari penyelenggara atau pelaku usaha sistem elektronik, mereka harus menyetujui 

ketentuan-ketentuan klausula baku. Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dari perjanjian 

klausula baku ini dirancang secara sepihak oleh pelaku usaha atau jasa, dalam hal ini adalah 

penyelenggara sistem elektronik.103 Biasanya, di dalam perjanjian ini juga dicantumkan cara 

penyelesaian jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Di sini terlihat bahwa penyelenggara 

sistem elektronik mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada konsumennya dan karena 

 
101 Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya,” 2014, 16. 
102 Daniel Solove, “A Taxonomy of Privacy,” University of Pennsylvania Law Review 154, no. 3 (1 Januari 

2006): 479. 
103 Wisnu Wardana, “Tinjauan yuridis terhadap klausula baku yang tercantum dalam syarat dan ketentuan 

berlangganan mobile Internet XL dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen” (PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), 15. 
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konsumen elektronik merasa sangat membutuhkan jasa sistem elektronik tersebut maka 

mereka akan menyetujui bentuk perjanjian tersebut. 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, terdapat beberapa 

ketentuan sehingga sebuah perjanjian dapat dinyatakan sah, yang mana ketentuan ini meliputi 

baik syarat sah yang objektif maupun subjektif dan perjanjian ini merupakan kesepakatan 

yang mengikat baik hak dan kewajiban dari semua pihak. Jika dihubungkan dengan teknologi 

informasi, maka perjanjian elektronik sudah sepantasnya mengikat kedua belah pihak baik 

konsumen dan penyelenggara elektronik.104 Oleh karenanya, jika terjadi kegagalan sistem 

elektronik, seperti kebocoran data pribadi konsumen elektronik maka harus ada 

pertanggungjawaban dari pemerintah kepada penyelenggara sistem elektronik dan dari 

penyelenggara terhadap para konsumennya. Tetapi saat ini di Indonesia, peraturan-peraturan 

perlindungan konsumen elektronik terhadap kegagalan elektronik belum terlalu kuat dan 

diperhatikan secara khusus. Saat ini, perlindungan data pribadi elektronik mengacu pada 

peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui oleh Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain ini juga dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik. 

Oleh karena itu sangat penting agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data 

Pribadi (RUU PDP)105 segera dapat dilegalisasikan dan dijalankan baik dari pihak pemerintah, 

penyelenggara dan konsumen sistem elektronik yang mana perundang-undangan ini yang 

akan mengatur dan memberikan perlindungan baik kepada konsumen dan penyelenggara 

sistem elektronik sehingga semua pihak tidak dirugikan jika terjadi adanya kegagalan atau 

kebocoran pada sistem elektronik. Secara garis besar RUU PDP mengatur hal-hal penting 

 
104 Ambar Wariati dan Nani Irma Susanti, “E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen,” 

ProBank 1, no. 1 (2014): 15. 
105 “Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi” . 
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dalam transaksi elektronik.106 Jenis-jenis dan hak kepemilikan data elektronik harus 

diinformasikan secara jelas kepada konsumen elektronik. Pemrosesan data juga harus 

memenuhi prinsip perlindungan data elektronik konsumen. Penyelenggara sistem elektronik 

harus memenuhi kewajibannya memberikan kejelasan dan perlindungan data elektronik 

tersebut terhadap konsumennya. Sanksi-sanksi termasuk sanksi pidana mengenai pelanggaran 

atau penyelesaian masalah juga dirinci di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. 

Pemerintah mempunyai peran yang penting di dalam mewujudkan hal-hal di atas dan juga 

melakukan kerja sama internasional dengan negara lain untuk perlindungan data pribadi. Hal-

hal ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan adanya peraturan ini 

diharapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik dalam melakukan perolehan dan 

pemrosesan data pribadi elektronik konsumennya harus bertanggung jawab dan memberikan 

kenyamanan dan perlindungan terhadap konsumennya. 

Proses perancangan dan pengesahan sebuah undang-undang ini membutuhkan waktu 

yang cukup lama karena undang-undang yang baru juga harus diselaraskan dengan undang-

undang yang lain yang telah berjalan di Indonesia.107 Lebih jauh, di era globalisasi ini, 

rancangan undang-undang sistem elektronik ini juga harus memerlukan penelitian dan studi 

banding sehingga akan selaras dengan hukum-hukum dari negara-negara lain mengenai sistem 

elektronik. Peta perjalanan RUU PDP cukup panjang sejak dimulai pada tahun 2012 yang 

kemudian baru menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2017. Sesudah ini di 

sejak tahun 2018 sampai saat ini 2021, rancangan ini sudah diutamakan menjadi Prolegnas 

Prioritas yang meliputi 15 bab dan 72 pasal.108 Tetapi sampai masa sidang terbaru DPR RI 

 
106 PDSI KOMINFO, “Lindungi Data Pribadi, Ada Empat Unsur Penting Pengaturan RUU PDP,” Website 

Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, diakses 5 Desember 2021, 

http:///content/detail/27503/lindungi-data-pribadi-ada-empat-unsur-penting-pengaturan-ruu-pdp/0/artikel. 
107 Padma Widyantari dan Adi Sulistiyono, “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP),” Jurnal Privat Law 8, no. 1 (2 Februari 2020): 118. 
108 Slamet JP, “RUU Perlindungan Data Pribadi,” Kompaspedia, 8 Maret 2021, https://kompaspedia. 

kompas.id/baca/infografik/poster/ruu-perlindungan-data-pribadi/. 
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2021, banyak masalah-masalah yang timbul dan belum terpecahkan sehingga pengesahan 

perundang-undangan ini belum dapat dilakukan. Dari total 371 Daftar Inventarisasi Masalah 

(DIM) RUU PDP ini, kedua belah pihak panitia kerja baik dari pihak pemerintah dan pihak 

DPR telah berhasil menyepakati 143 daftar. Permasalahan utama yang belum dapat 

diselesaikan antara lain adalah pihak penyelenggara PDP di mana pihak pemerintah 

mengajukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), di lain pihak, DPR 

menuntut sebuah lembaga independen yang terlepas dari kementerian.109 Berdasarkan 

pernyataan Farhan, Presiden Joko Widodo berhak menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang mengenai PDP jika menjelang tahun 2022 pengesahan perundang-

undangan ini belum dapat dilakukan.  

Pengesahan RUU PDP110 mesti segera terealisasikan karena termasuk tanggung jawab 

pemerintah untuk menjamin perlindungan data pribadi individu. RUU PDP bertekad untuk 

memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen sehingga tidak ada penyalahgunaan 

data elektronik dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk di dalamnya pihak 

pemerintah dan swasta. Dengan adanya pengesahan RUU PDP, maka lembaga hukum di 

negara kita mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan tindakan hukum yang tepat kepada 

pelaku pencurian data pribadi. Pihak pencuri atau pembobol data pribadi akan jera melakukan 

tindakan yang tidak sesuai dengan PDP. Pihak penyelenggara sistem elektronik akan 

bertanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap data konsumen elektroniknya.111 

Akhirnya diharapkan di dalam melakukan transaksi elektronik, konsumen elektronik akan 

merasakan adanya kenyamanan dan kepastian hukum. 

 
109 “RUU Perlindungan Data Pribadi,” Open Parliament, 17 September 2021, https://openparliament. 

id/2021/09/17/laporan-perkembangan-ruu-perlindungan-data-pribadi/. 
110 op. cit. 
111 BeritaSatu.com, “DPR Bertekad sebelum 2022 RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan Jadi UU,” 

beritasatu.com, diakses 5 Desember 2021, https://www.beritasatu.com/nasional/837005/dpr-bertekad-sebelum-

2022-ruu-perlindungan-data-pribadi-disahkan-jadi-uu. 
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Rancangan undang-undang yang telah disahkan akan menjadi sebuah undang-undang 

dan ini akan menjadi sebuah alat hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi. Proses 

pengesahan peraturan perundang-undangan ini melalui banyak tahapan yang cukup panjang 

sebelum disahkan menjadi sebuah undang-undang. Juga harus melalui proses harmonisasi 

untuk menyelaraskan undang-undang dengan peraturan lain yang sudah ada di negara kita. 

Pengesahan RUU PDP adalah sangat penting bagi masyarakat luas, seiring dengan 

berkembangnya zaman hal ini berpengaruh terhadap penggunaan Internet yang juga semakin 

berkembang dengan serta hadirnya teknologi canggih. Perundang-undangan yang kuat 

mengenai perlindungan data pribadi akan memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam 

melakukan akses elektronik. 

Di dalam RUU PDP juga dijelaskan tentang asas pertanggungjawaban, dengan harapan 

supaya semua pihak yang bersangkutan terhadap proses serta pengawasan data pribadi 

memiliki rasa tanggung jawab dalam bertindak agar terciptanya jaminan keseimbangan hak 

dan kewajiban untuk semua pihak terkait. Oleh sebab itu, sangat diharapkan bahwa pihak 

pemerintah dapat segera mengesahkan RUU PDP dengan segera dan tindakan ini bisa 

dikatakan bahwa ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang akan memberikan 

jaminan perlindungan kepada setiap pemilik data elektronik.  

Lebih lanjut, dengan menindaklanjuti setiap pelaku kejahatan siber dan memberikan 

sanksi sesuai dengan yang tertulis dalam RUU PDP Bab XIII perihal Ketentuan Pidana maka 

hal ini merupakan wujud nyata tanggung jawab pemerintah. Dengan diberlakukannya sanksi 

hukum terhadap para pelaku kejahatan, hal ini akan membuat jera bagi pelaku kejahatan 

sehingga kepastian hukum dapat dirasakan secara nyata oleh korban kejahatan elektronik. 

Dengan adanya landasan hukum yang kuat akan mendukung pelapor dengan mudah 

melaporkan kejahatan data pribadi kepada pihak penegak hukum. Penyelenggara transaksi 

elektronik pun harus mengikuti RUU PDP dalam mengelola sistem elektronik mereka dan 
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harus bertanggung jawab terhadap data-data elektronik konsumennya. Besar harapan akan 

tindak lanjut dari pemerintah untuk segera pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang 

resmi. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru Undang-Undang 

Perlindungan Data Pribadi, maka seluruh penegak hukum termasuk lembaga-lembaga 

pemerintahan terkait dalam perlindungan data pribadi elektronik konsumen dapat mengambil 

tindakan dan menjalankan sanksi yang seusai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga 

permasalahan kebocoran data pribadi dapat terselesaikan dengan tepat dan cepat.112 

4. 5 Pertanggungjawaban Penyelenggara Platform e-Commerce dalam Perlindungan 

Data Pribadi pada Kasus Kebocoran Data 

Platform e-Commerce merupakan solusi teknologi (situs atau aplikasi) yang 

memfasilitasi tempat bertemunya antara pelaku usaha dan konsumen melakukan kegiatannya 

transaksi perdagangan secara elektronik. Secara konseptual, bentuk pertanggungjawaban 

penyelenggara perdagangan elektronik berpangku pada prinsip praduga untuk selalu 

bertanggung jawab atau Presumption of Liability.113 Berdasarkan prinsip ini, penyelenggara 

perdagangan elektronik akan selalu dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas 

adanya kebocoran data konsumen sampai pihak penyelenggara dapat menunjukkan atau 

membuktikan kepada pihak-pihak terkait ketidakbersalahan mereka. Lebih lanjut, 

pertanggungjawaban yang diterapkan dalam kebijakan penyelenggara sistem elektronik 

terhadap kasus kebocoran data di Indonesia mempunyai tanggung jawab mutlak atau menganut 

teori strict liability.114  

Menutur Sidharta berdasarkan sistem tanggung jawab mutlak ini, penyelenggara 

perdagangan atau pelaku usaha elektronik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang 

 
112 Ibid. 
113 Maichle Delpiero dkk., “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online 

Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data,” Padjadjaran Law Review 

9, no. 1 (12 Agustus 2021): 12. 
114 Ibid., 19. 
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dikategorikan sebagai perbuatan tidak sesuai atau melawan hukum, dalam hal ini perbuatan 

atau tindakan yang menimbulkan kebocoran data pribadi konsumen.115 Berdasarkan hasil 

analisis kebijakan privasi penyelenggara perdagangan elektronik seperti Tokopedia, Shopee, 

Lazada, dan lainnya; pihak mereka menegaskan bahwa tidak bertanggung jawab atas kebocoran 

data yang disebabkan karena suatu keadaan memaksa (force majeure). Alasan ini digunakan 

sebagai pembelaan untuk mengelak dari tanggung jawab mutlak.  Secara konkret, sebenarnya 

bentuk pertanggungjawaban penyelenggara perdagangan elektronik terhadap kasus kebocoran 

data pribadi sudah mempunyai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, karena 

pengaturannya masih kurang khusus maka hal ini dijadikan celah untuk lolos dari ancaman 

hukum. 

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

Elektronik (UU ITE) termasuk Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016  

Salah satu contoh praktik nyata dalam kasus kebocoran data pribadi konsumen elektronik 

di Indonesia adalah kasus kebocoran data elektronik yang dialami oleh Tokopedia, kasus ini 

diregistrasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 

235/PDT.G/2020/PN.JkT.PST. Salah satu alasan gugatan dalam perkara tersebut adalah 

berdasar Pasal 15 ayat (1) UU ITE yang mencakup bahwasanya penyelenggara perdagangan 

elektronik diwajibkan untuk menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman, lebih jauh 

pengoperasian sistem elektronik harus dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan dengan baik 

sebagaimana mestinya. Namun, perlu diketahui bahwa peraturan ini tidak akan berlaku apabila 

penyelenggara sistem elektronik dapat membuktikan adanya keadaan memaksa (force 

majeure) yang tidak dapat dikendalikan oleh mereka; selain ini jika kesalahan ditimbulkan atau 

berasal dari pengguna sistem elektronik. 

 
115 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 3 ed. (Jakarta: Grasindo, 2006), 63. 



 

 

63 
 

Pada dasarnya, kelemahan utama yang terdapat di dalam UU ITE ini adalah belum secara 

spesifik mengatur ketentuan pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik dalam 

kasus kebocoran data pribadi konsumen. Termasuk juga, belum diaturnya sanksi atau hukuman 

secara komprehensif yang dapat dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik. 

Perincian lebih lengkap mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.116 

4.5.2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 

Transaksi Elektronik (PP PSTE) 

Berdasarkan PP PSTE Bab VI Pasal 76, kebijakan privasi termasuk di dalam salah satu 

kategorisasi dari sertifikat keandalan yang harus dipenuhi dalam bertransaksi melalui sistem 

elektronik. Pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara transaksi elektronik diharuskan untuk 

mempunyai sertifikat keandalan dalam melakukan perdagangan elektronik. Sertifikasi ini harus 

dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan sehingga dengan adanya sertifikat ini  berarti 

penyelenggara sistem elektronik telah lulus uji kesesuaian atau standardisasi dan sistem aman 

digunakan oleh konsumen elektronik.117 Sebenarnya penamaan dari “pelaku usaha” tidak 

relevan dengan konsep dan praktik yang terdapat di dalam penyedia platform karena 

peranannya bukanlah sebagai pelaku usaha, melainkan berkedudukan sebagai penyelenggara 

atau wadah yang mempertemukan penjual dengan pembeli untuk dapat bertransaksi online.118 

Terlebih lagi dalam praktiknya, yang memiliki kewajiban atas perolehan sertifikat keandalan 

adalah penyedia platform tersebut dan bukanlah sang pelaku usaha. Oleh karenanya, 

penggunaan kata yang relevan ini sangat penting supaya terhindar dari penafsiran ganda yang 

dapat digunakan sebagai strategi untuk menghindari tanggung jawab yang semestinya. 

 
116 Delpiero dkk., op. cit., 14. 
117 op. cit.  
118 Deni Apriadi dan Arie Yandi Saputra, “E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya 

Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian,” Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) 

1, no. 2 (2017): 132. 
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Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyedia platform pada kasus kebocoran data 

juga dapat dirujuk pada Pasal 100 ayat (2) PP PSTE yang menjelaskan mengenai sanksi 

administrasi, yakni terdi11ri atas denda administratif, diputuskannya akses, teguran tertulis, 

penghentian sementara, maupun dikeluarkan dari daftar. Di sini dapat dilihat bahwa penerapan 

sanksi administratif terhadap kasus kebocoran data masih lemah. Hal ini dikarenakan, jika 

ditinjau secara bebas, dari 104 pasal yang terdapat dalam peraturan tersebut, belum ada satu 

pun ketentuan yang spesifik mengklasifikasikan permasalahan mengenai kebocoran data, 

sehingga menimbulkan ambiguitas dalam menerapkan sanksi administratif khususnya kepada 

kasus kebocoran data ini.119 

Selanjutnya, jika ditinjau dari Pasal 14 ayat (5) PP PSTE yang menyatakan bahwa para 

penyelenggara sistem elektronik harus menginformasikan secara tertulis kepada para pemilik 

data pribadi atau konsumen elektronik jika terjadi kegagalan di dalam sistem elektronik yang 

digunakan. Pengaturan ini berupaya untuk meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi 

kebocoran data terutama dalam memberikan jaminan pelindungan kepada konsumen. 

Walaupun begitu, kelemahan yang sangat mendasar terhadap pengaturan ini adalah kurangnya 

penjelasan dan informasi secara rinci. Dengan kata lain, apabila terjadi kebocoran data, maka 

penyedia platform dapat memberitahukan secara tertulis kapan saja120, bahkan setelah ada 

gugatannya. 

4.5.3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo PDPSE) 

Salah satu prinsip perlindungan data pribadi adalah pembatasan pengumpulan maknanya 

adalah harus ada pembatasan yang jelas untuk suatu penyelenggara sistem elektronik ketika 

 
119 Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai 

Dengan  Pemikiran Modern,” Yustisia 89 (2014): 123. 
120 Delpiero dkk., op. cit., 115. 
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mengumpulkan data pribadi penggunanya.121 Salah satu bentuknya adalah dengan 

pengumpulan yang sah secara hukum dan adil. Dengan kata lain, penyelenggara sistem 

elektronik tidak dapat memberikan klausul ‘tidak terbatas pada’ dalam kebijakan privasi yang 

mereka buat. 

Selanjutnya, dalam peraturan Permenkominfo PDPSE Pasal 28 disebutkan mengenai 

kewajiban-kewajiban penyelenggara sistem elektronik sebagai sebuah upaya preventif 

memberikan perlindungan data pribadi elektronik konsumennya. Namun, di sini dapat dilihat 

bahwa aspek pelindungan preventif yang diberikan oleh Permenkominfo PDPSE masih 

prematur, mengingat saat ini sudah banyak kejahatan yang berevolusi dalam dunia maya, 

seperti penggunaan data pribadi yang bocor, untuk melakukan kegiatan yang merugikan 

pemilik data tersebut dan juga orang lain. 

 

 

 
121 Rosadi Sinta Dewi, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan 

Nasional  (Bandung: Refika Aditama, 2015), 20. 
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BAB V  

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Secara umum data pribadi diartikan sebagai informasi pribadi yang disimpan untuk diri 

sendiri, atau hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Pengawasan atas informasi data 

pribadi seseorang termasuk menjaga kerahasiaan data tersebut merupakan salah satu bentuk 

dari hak pribadi.122 Oleh karena itu, sangat krusial jika data pribadi selayaknya dilindungi karena 

merupakan aspek privasi individu agar terhindar dari penyalahgunaan yang melawan hukum.123 

Konsep perlindungan data pribadi menandaskan individu pribadi mempunyai hak untuk 

memutuskan bagaimana dan informasi apa saja yang hendak diberikan kepada pihak lain 

berserta dengan syarat yang diajukan dalam kehidupan bermasyarakat.124 Dapat dilihat bahwa 

privasi merupakan hak dasar manusia sebagai individu yang perlu mendapatkan ruang untuk 

dirinya di dalam pengembangan kepribadiannya.125 Dalam hal ini kebebasan privasi di sini 

termasuk bahwa seseorang berhak menentukan pihak-pihak mana yang boleh mengakses data 

pribadinya.126 Maka itu, bagi konsumen yang bertransaksi secara elektronik (e-Commerce), 

perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan utama yang mesti diberikan perhatian khusus 

agar kenyamanan dalam bertransaksi terjamin dan diharapkan data pribadi ini tidak dibagikan 

kepada orang lain tanpa sepengetahuan baik sengaja maupun tidak. Para penyelenggara 

perdagangan elektronik berkewajiban menjamin keamanan data pribadi konsumen sehingga 

 
122 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Penjelasan Pasal 

26 ayat (1) Huruf a, b, dan c 
123 Sinta Dewi Rosadi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan 

Penggunaan Cloud Computing di Indonesia, Jurnal Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hlm 26 
124 Fanny, P, Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum, Jatiswara, Vol.34 No.3, 

2019, Hal. 239-249 
125 Sinta Dewi Rosadi dan Nihal Jayawickrama dalam The Judicial Application of Human Rights Law, 

National, Regional and International Jurisprudence, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2002). 
126 Graham Greenleaf, 76 Global Data Protection Laws, Privacy Laws & Business Special Report, 

September 2011 
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tidak terjadi pelanggaran terhadap hak privasi.127 Hal ini dimulai dari pengumpulan data pribadi 

sampai dengan pendistribusian informasi tersebut agar terhindar dari kebocoran data. 

Secara konstitusional, hak privasi individu mengenai perlindungan data pribadi 

dilindungi oleh negara sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Sedangkan untuk perlindungan 

data pribadi dalam sistem elektronik, hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), termasuk 

perubahan dan penyesuaiannya yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016.  

Walaupun demikian di dalam pelaksanaan UU ITE, perlindungan data pribadi elektronik 

bagi masyarakat dirasakan masih sangat lemah dan kurang memberikan kepastian hukum. 

Kasus kebocoran data pribadi yang terjadi berkali-kali merupakan efek dari ketiadaan peraturan 

khusus, kurang jelasnya proses investigasi, dan kurangnya kesadaran dari pihak-pihak yang 

bertanggung jawab. Perkembangan transaksi elektronik idealnya disertai dengan keberadaan 

produk hukum yang mapan secara paripurna, khususnya di ruang digital. Hal yang disayangkan 

adalah ketika terjadi pelanggaran data pribadi, jalur yang dapat ditempuh belum terbuka lebar, 

karena masih dalam ruang lingkup perdata. Selain itu, pihak penyedia platform yang 

mengalami kebocoran data dapat berkelit dari sanksi hukum yang diberikan. 

Ditinjau dari sisi yuridis yang telah disebutkan di atas, perlindungan data pribadi yang 

berlandaskan UUD 1945 merupakan salah satu hak asasi manusia. Ditinjau dari sisi filosofis, 

perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk pengakuan bahwa hak-hak asasi 

manusia terlindungi. Ditinjau dari sisi sosiologis, perumusan perundang-undangan mengenai 

perlindungan data pribadi adalah mutlak diperlukan oleh masyarakat kita yang mana dimulai 

dari proses perolehan, penganalisisan sampai penghapusan data. Oleh karenanya, peraturan 

 
127 Sinta Dewi, Cyber Law : Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam eCommerce Menurut 

Hukum Internasional (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 100. 
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khusus yang menerapkan konsep pengaturan perlindungan data pribadi harus bersifat 

komprehensif.  

Agar data pribadi benar-benar dapat terlindungi, perlu adanya langkah konkret. Pertama, 

adanya optimalisasi regulasi untuk menegakkan hukum jika terjadi kegagalan atau kebocoran 

data pribadi elektronik, termasuk di dalam menyelesaikan pertikaian dengan mengandalkan 

lembaga-lembaga terkait yang mempunyai kewajiban dan kewenangan sebagaimana mestinya. 

Kedua, perlunya diadakan sosialisasi dalam peningkatan kesadaran individu bahwa 

perlindungan data pribadi adalah sangat penting dan wajib dijaga kerahasiaannya. Di samping 

itu, pihak penyelenggara atau pengelola data elektronik harus konsisten dalam mempunyai 

standardisasi teknik pengamanan informasi. Ketiga, pemerintah harus segera menuntaskan dan 

mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat luas.  

Kehadiran RUU PDP merupakan hal utama yang sangat penting dalam penanggulangan 

dan penanganan kasus kebocoran data. RUU PDP setidaknya memberikan kelegaan dan 

kenyamanan kepada masyarakat, walaupun hingga saat ini, RUU PDP belum disahkan dan 

diundangkan. Pengaturan ini diharapkan bukan hanya berfungi untuk melindungi data pribadi 

individu tetapi juga dapat dengan tegas memberikan sanksi terhadap pelanggarannya. 

5.2 Saran 

Pada era disrupsi sekarang ini, semakin banyaknya pelanggaran data pribadi yang terjadi 

secara terus menerus seperti kebocoran data menyadarkan kita akan pentingnya sebuah 

peraturan perundang-undangan yang menangani perlindungan data pribadi di Indonesia secara 

khusus. Maka dari itu, langkah konkret dari pemerintah adalah membentuk aturan atau lembaga 

pengawas yang dikhususkan dalam pengaturan dan pengawasan perlindungan data pribadi. 

sehingga mengurangi rasa kekhawatiran masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik. 

Untuk individu, keamanan data pribadi merupakan prioritas utama untuk mencegah tindakan 
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pihak lain menggunakan data pribadi mereka tanpa persetujuan mereka. Keseriusan pemerintah 

dalam melindungi data pribadi dapat dilihat dari dengan pembentukan RUU PDP. 

Sayangnya, banyak faktor yang menghambat jalan RUU PDP untuk menjadi undang-

undang. Hal utama yang membuat pengesahan RUU PDP belum mencapai titik final adalah 

adanya perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dan DPR mengenai lembaga pengendali 

Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP). Pihak pemerintah mengajukan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pengendali, sedangkan pihak DPR mengajukan 

lembaga independen yang terlepas dari pengaruh lembaga yang lain.128 

Pembahasan kedudukan OPDP yang sedang didiskusikan ini harus secepat mungkin 

ditemukan jalan keluarnya. Pihak-pihak terkait dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan ini harus memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan karena semakin lama 

waktu yang diperlukan dalam pembahasan pembentukan lembaga pengendali ini, maka akan 

menunda pengesahan RUU PDP dan akan menimbulkan kegelisahan pada masyarakat luas 

yang semakin merasa khawatir karena belum adanya kepastian yang jelas dalam penanganan 

hukum atas pelanggaran kebocoran data pribadi. Oleh karenanya, penundaan pengesahan RUU 

PDP dikarenakan alasan OPDP ini harus segera diselesaikan agar masyarakat segera 

mendapatkan pengayoman kepastian hukum di dalam perlindungan data pribadi elektronik 

yang akhir-akhir ini sering mengalami kegagalan atau kebocoran di situs perdagangan transaksi 

elektronik. 

Saran dari penulis agar perlindungan data pribadi menjadi prioritas dan RUU PDP segera 

disahkan karena rancangan perundang-undangan ini telah tertunda sekian lama akibat 

perbedaan pandangan mengenai kedudukan otoritas lembaga pengawas. Kedua pihak harus 

memiliki pola pikir yang sama dalam melakukan upaya proaktif agar mempercepat proses 
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pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang. Oleh sebab itu, semua pejabat pelaksana dan 

pihak terkait dalam melakukan pengharmonisanan RUU PDP harus berkoordinasi agar 

berkurangnya hambatan-hambatan yang ada sehingga memberikan jalan yang mulus, efektif 

dan efisien sehingga RUU PDP ini dapat segera diundangkan. Kalaupun hal ini tidak dapat 

terlaksanakan sekaligus, maka prosesnya dapat dilakukan secara bertahap. 

Dalam pembentukan OPDP, penulis juga menyarankan agar seharusnya OPDP itu 

bersifat independen agar dapat bekerja tanpa adanya intervensi dan bebas dari kepentingan dari 

pihak mana pun. Di samping itu, sifat kemandirian dan ketidaktergantungan ini sangat 

diperlukan sehingga diharapkan bahwa para pengambil keputusan hukum akan berlaku objektif 

ketika melakukan investigasi terhadap pelanggaran data pribadi dalam kasus kebocoran data.  

  



 

 

71 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Buku  

Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, 

Universitas Indonesia, 2003. 

Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 

2018. 

Dikdik M. Arief Mansur. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika 

Aditama, 2005 

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 

2008. 

Lubis, M. Solly. Filsafat Hukum dan Penelitian. 1 ed. Bandung: CV Mandar Maju, 1994. 

M. A. Moegni Djojodirdjo. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982. 

H. Joni Emirzon, dan Muhamad Sadi. Hukum Kontrak: Teori dan Praktik. Prenada Media, 

2021. 

Nasution, AZ. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Daya Widya, 2000. 

Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008. 

Nawawi, Barda. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. 

Pertama. Jakarta: Raja Grafindo, 2006. 

Notoatmodjo, Soekidjo; Metodologi Penelitian Kesehatan. Rev. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2012. 

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. 

Rasjidi, Lili, dan IB Wyasa Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1993. 

Rayport, Jeffrey F. E-Commerce. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2001. 

Rianarizkiwati, Nenny. Kebebasan Iinformasi versus Hak atas Privasi:  Tanggung Jawab 

Negara dalam Perlindungan Data Pribadi. 1 ed. Depok: Infermia Publishing, 2020. 

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. 3 ed. Jakarta: Grasindo, 2006. 

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2006. 

Sinta Dewi, Rosadi. Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, 

dan Nasional. Bandung: Refika Aditama, 2015. 



 

 

72 
 

Sinta Dewi, Cyber Law : Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam eCommerce 

menurut Hukum Internasional (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009). 

Solove, Daniel J. Understanding Privacy. Cambridge: Harvard University Press, 2008. 

Subekti. Hukum perjanjian. 21 ed. Jakarta: Subekti R., Hukum Perjanjian, 2005. 

Yeung, Raymond W. A first course in information theory. Springer Science & Business Media, 

2002 

 

Artikel Ilmiah 

Apriadi, Deni, dan Arie Yandi Saputra. “E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya 

Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian.” Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem 

dan Teknologi Informasi) 1, no. 2 (2017). 

Ardiyanti, Handrini, Dimas Tri Hadyanto, dan Dewi Krislamawaty. “Swafoto: Sebuah 

Pendekatan Teori Manajemen Privasi Komunikasi.” Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah 

Sosial 9, no. 1 (2018). 

Arbella, Wan Indy Azka. “Perbandingan Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Menurut 

Hukum Positif Indonesia dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa,” 

2020. 

Banisar, David, dan Simon Davies. “Global trends in privacy protection: An international 

survey of privacy, data protection, and surveillance laws and developments.” J. Marshall 

J. Computer & Info. L. 18 (1999). 

Bower, Joseph L., dan Clayton M. Christensen. “Disruptive technologies: catching the wave,” 

1995. 

Busthami, Dachran. “Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia.” 

Masalah-Masalah Hukum 46, no. 4 (30 Oktober 2017) 

Delpiero, Maichle, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, dan Nafisah 

Muthmainnah. “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online 

Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data.” 

Padjadjaran Law Review 9, no. 1 (12 Agustus 2021). 

Djafar, Wahyudi. “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan 

Kebutuhan Pembaruan.” Dalam Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program 

Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM, Vol. 26, 2019. 

Ekawati, Hana Novita. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak 

Elektronik Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan.” JURIDICA: Jurnal Fakultas 

Hukum Universitas Gunung Rinjani 3, no. 1 (2021). 

Garrett, S. G. E., dan P. J. Skevington. “An Introduction to Electronic Commerce.” BT 

Technology Journal 17, no. 3 (1999). 



 

 

73 
 

Gunawan, Johannes. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Hukum Bisnis 6, no. 5 (2018). 

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang 

Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 

Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu, 1987. 

Jusmadi, Rhido. “Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan Dan Pengaturannya Dalam Tata 

Hukum Indonesia.” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 3 (1 September 2013). 

doi:10.20961/yustisia.v2i3.10156. 

Latumahina, Rosalinda Elsina. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya,” 

2014 

La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, dan Robert Vishny. “Investor 

Protection and Corporate Governance.” Journal of financial economics 58, no. 1–2 

(2000). 

Marheni, Ni Putu Ria Dewi. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan dengan 

Pencantuman Disclaimer oleh Pelaku Usaha dalam Situs Internet (Website).” Jurnal 

Magister Hukum Udayana 3, no. 1 (2014). 

Nasution, Bahder Johan. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik 

Sampai Dengan Pemikiran Modern.” Yustisia 89 (2014). 

Natamiharja, Rudi. “A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia.” Fiat Justisia: Jurnal 

Ilmu Hukum 12, no. 3 (2018). 

Pakpahan, Elvira Fitriyani, Lionel Ricky Chandra, dan Ananta Aria Dewa. “Perlindungan 

Hukum terhadap Data Pribadi dalam Industri Financial Technology.” Veritas et Justitia 

6, no. 2 (2020).  

Rahardjo, Satjipto. “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah 

(Masalah-masalah Hukum).” Kompas, Jakarta, 1989. 

Priscyllia, Fanny. “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum.” 

Jatiswara 34, no. 3 (21 November 2019). 

Ridwan, Wawan, dan Iwan Krisnadi. “Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan 

Undang-Undang Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi.” InComTech: 

Jurnal Telekomunikasi dan Komputer 2, no. 1 (2011). 

Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan 

Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim.” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas 

Hukum, 2015. 

Rumlus, Muhamad Hasab, dan Hanif Hartadi. “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data 

Pribadi Dalam Media Elektronik.” Jurnal HAM 11, no. 2 (2020). 

Sautunnida, Lia. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi 

Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 

(2018). 



 

 

74 
 

Slamet, Sri Redjeki. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu 

Perbandingan Dengan Wanprestasi.” Lex Jurnalica 10, no. 2 (2013). 

Solove, Daniel. “A Taxonomy of Privacy.” University of Pennsylvania Law Review 154, no. 

3 (1 Januari 2006). 

Tsamara, Nadiah. “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara 

Indonesia Dengan Beberapa Negara.” Jurnal Suara Hukum 3, no. 1 (9 Maret 2021). 

Wardana, Wisnu. “Tinjauan Yuridis terhadap Klausula Baku yang Tercantum dalam Syarat 

dan Ketentuan Berlangganan Mobile Internet XL dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” PhD Thesis, UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, 2016. 

Wariati, Ambar, dan Nani Irma Susanti. “E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan 

Konsumen.” ProBank 1, no. 1 (2014): 

Westin, Alan. “Privacy And Freedom.” Washington and Lee Law Review 25, no. 1 (1 Maret 

1968). 

Widyantari, Padma, dan Adi Sulistiyono. “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).” Jurnal Privat Law 8, no. 1 (2 Februari 

2020). 

Winarno, Wahyu Agus. “Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE).” Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen 10, no. 1 (2011). 

Winata, Muhammad Reza, dan Oly Viana Agustine. “Rekoneksi Hukum dan Disrupsi 

Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi 

Berkelanjutan.” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 4 (2019). 

Yuwinanto, Helmy Prasetyo. “Privasi Online dan Keamanan Data.” Palimpsest, 2015 

 

Sumber Lainnya 

BeritaSatu.com. “DPR Bertekad sebelum 2022 RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan Jadi 

UU.” beritasatu.com. Diakses 5 Desember 2021. https://www.beritasatu.com/ 

nasional/837005/dpr-bertekad-sebelum-2022-ruu-perlindungan-data-pribadi-disahkan-

jadi-uu. 

Burhan, Fahmi Ahmad. “Tokopedia Ungkap Cara Atasi Kasus Kebocoran Data Pribadi - E-

commerce,” 15 September 2021. https://katadata.co.id/lavinda/digital/61421ec0427f1/ 

tokopedia-ungkap-cara-atasi-kasus-kebocoran-data-pribadi. 

Febrinandez, Hemi Lavour. “Mengakhiri Tarik Ulur RUU Perlindungan Data Pribadi.” 

detiknews. Diakses 6 Desember 2021. https://news.detik.com/kolom/d-5781133/ 

mengakhiri-tarik-ulur-ruu-perlindungan-data-pribadi. 

Heriani, Fitri Novia. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Sektor E-Commerce.” 

hukumonline.com. Diakses 5 Desember 2021. https://hukumonline.com/berita/baca/ 



 

 

75 
 

lt5e57416828b4b/urgensi-perlindungan-data-pribadi-konsumen-di-sektor-e-commerce/ 

?page=all. 

KOMINFO, PDSI. “Bersama Lindungi Data Pribadi Di Platform Digital.” Website Resmi 

Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Diakses 5 Desember 2021. 

http://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-plat 

form-digital/0/artikel. 

KOMINFO, PDSI. “Lindungi Data Pribadi, Ada Empat Unsur Penting Pengaturan RUU PDP.” 

Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Diakses 5 Desember 

2021. http://www.kominfo.go.id/content/detail/27503/lindungi-data-pribadi-ada-empat-

unsur-penting-pengaturan-ruu-pdp/0/artikel. 

JP, Slamet. “RUU Perlindungan Data Pribadi.” Kompaspedia, 8 Maret 2021. 

https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/poster/ruu-perlindungan-data-pribadi/. 

Lumbanraja, Indira Sarah. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.” Diakses 5 

Desember 2021. https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/perlindungan-data-

pribadi-dalam-sistem-elektronik/. 

“Patroli Siber.” Diakses 5 Desember 2021. https://patrolisiber.id/statistic. 

Persada, Syailendra. “6 Kasus Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia.” Tempo, 3 September 

2021. https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indo- 

nesia. 

“RUU Perlindungan Data Pribadi.” Open Parliament, 17 September 2021. 

https://openparliament.id/2021/09/17/laporan-perkembangan-ruu-perlindungan-data-

pribadi/. 

Rizkinaswara, Leski. “Kominfo Segera Telusuri Dugaan Kebocoran Data KPAI.” Ditjen 

Aptika, 22 Oktober 2021. https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-segera-telusuri-

dugaan-kebocoran-data-kpai/. 

Suryaden. “PP 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.” Jogloabang. 

Diakses 5 Desember 2021. https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-80-2019-

perdagangan-sistem-elektronik. 

“Unsur-unsur Komunikasi - URAIAN TEORITIS - Studi Kasus tentang Peran Komunikasi 

Antarpribadi” Unsur-Unsur Komunikasi. Diakses 4 Desember 2021. 

https://123dok.com/article/unsur-komunikasi-uraian-teoritis-studi-kasus-komunikasi-

antarpribadi.eqo5dx0y. 

Wasono, Yudha Triarianto. “Analisa Kebijakan Terbaru E-Commerce Berdasarkan PP 80 

Tahun 2019.” SIP Law Firm, 4 Februari 2020. https://siplawfirm.id/analisa-kebijakan-

terbaru-e-commerce-berdasarkan-pp-80-tahun-2019/. 

Wiranata, Agung. “Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara 

Indonesia dengan Singapura,” 2021. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789  

/15618. 

 



 

 

76 
 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

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

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2016). 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik. 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan 

Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (2016). 

Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi. 


