
INDONESIA PERLU 

SEGERAKAN 

REGULASI 

PERLINDUNGAN 

DATA PRIBADI

Sebanyak 50,8% jawaban 

dari 600 responden survei 

Perspektif Netizen Indonesia 

tentang Privasi di Internet 

mengatakan Indonesia perlu 

memprioritaskan penyediaan 

hukum dan/atau regulasi yang 

memadai. Sedangkan 24,5% 

responden memilih untuk 

meningkatkan advokasi dan 

edukasi kepada masyarakat.

 

Sedangkan soal regulasi 

perlindungan data pribadi, 

khususnya privasi online tiga 

jawaban tertinggi adalah: 

“ada, tapi sangat lemah” 54,5%, 

“tidak ada sama sekali” 21% 

dan “tidak tahu” 13,5% .

 

Faktanya, Indonesia belum 

memiliki Undang-undang 

Perlindungan Data Pribadi yang 

manunggal dan komprehensif. 

Berdasarkan data dari ELSAM 

( h t tp : //s . i d /e l s a m p d p) , 

setidaknya terdapat 30 

regulasi tentang bidang spesifik 

yang masing-masing mengakui 

adanya data pribadi. Tersebarnya 

regulasi menyebabkan tumpang 

tindihnya mekanisme dan 

kewenangan dalam melakukan 

perlindungan data pribadi

itu sendiri.

Survei dilakukan secara online 

selama dua bulan sejak 20 

April 2016. Diselenggarakan 

oleh Cyber Law Center FH 

REGULASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

SANGAT 

LEMAH
54,5%

TIDAK 

ADA
21 %

TIDAK

TAHU
13,5 %

Universitas Padjajaran bersama 

ICT Watch, dengan dukungan 

Citizen Lab – Universitas 

Toronto. Hasi l  survei 

selengkapnya dapat diakses 

untuk publik per 20 Agustus 

2016 mela lu i a lamat 

http://s.id/surveiprivasi.

TERSEBARNYA REGULASI MENYEBABKAN TUMPANG TINDIHNYA 

MEKANISME DAN KEWENANGAN DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN 

DATA PRIBADI ITU SENDIRI.

(Elsam.or.id)

(Ilustrasi)
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Kementerian Komunikasi 

Informatika bersama Kibar 

telah menggagas sebuah 

gerakan nasional untuk 

melahirkan teknopreneur 

Indonesia bernama Gerakan 

Nasional 1000 Startup Digital. 

Gerakan ini akan hadir di 

sepuluh kota besar di Indonesia, 

yaitu Jakarta, Bandung, 

Surabaya , Yogyakar ta ,  

Semarang, Malang, Medan, 

Bali, Makassar, dan Pontianak.

 

Pemerintah berharap gerakan ini 

dapat melahirkan startup 

digital. Entitas-entitas bisnis 

yang bergerak di ranah 

ekonomi digital dengan 

memanfaatkan berbagai peluang 

yang muncul dari perkembangan 

teknologi. Lebih dalam lagi, 

sebenarnya yang diharapkan 

dari gerakan ini adalah 

munculnya anggota masyarakat 

yang memiliki semangat 

kewirausahaan berbasis 

teknologi, atau kerap disebut 

technopreneurship.

 

Technopreneurship adalah 

masyarakat yang tak hanya 

memiliki semangat untuk 

bekerja keras, tapi juga 

memiliki pola pikir yang tepat. 

Pola pikir yang visioner disertai 

niat tulus untuk menyelesaikan 

masalah sosial yang ada.

 

Bersamaan dengan tumbuhnya 

para technopreneur, diharapkan 

tumbuh juga ekosistem digital 

yang sehat. Sebuah ekosistem 

yang mengedepankan kolaborasi 

antar berbagai unsur, mulai 

dari pemerintah, pelaku 

industri, akademisi, media, 

dan komunitas.

MENGGALANG

TEKNOPRENEUR

INDONESIA,

APA YANG DICARI?

 

CIRI-CIRI TEKNOPRENEUR IDEAL

HATIOTAKOTOT

Mau kerja keras. 

Menggalang kekuatan 

dengan kolaborasi, wujud 

semangat gotong-royong. 

Berpikiran cerdas. Pandai 

memanfaatkan perkembangan 

teknologi baru. Mampu 

melakukan inovasi.

Memikirkan orang lain, tak 

hanya diri sendiri. 

Mempertimbangkan 

dampak secara luas. Peduli 

pada sekitarnya. 

Kick off Gerakan Nasional 1000 Startup Digital di Gedung Kemenkomonfo, 17 Juni 2016. 
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Pentingnya kerjasama 
multistakeholder mendorong 
literasi digital untuk melindungi 
anak di Internet ditegaskan 
kembali pada IGF 2016 di 
Joao Pessoa, dalam workshop 
bertajuk Child Online Protection 
through Multistakeholder 
Engagement. Pun dalam 
workshop bertajuk “Child 
Online Protection: The Road 
Ahead” di WSIS Forum 2016 
– Jenewa, PBB pun menegaskan 
bahwa “everyone is involved 
and no-one is immune”

Dalam panduan untuk orang 
tua bertajuk What is 21st 
Century Learning and 

Citizenship All About? 
Education for a Changing 
World - A Parents’ Guide for 
21st Century Learning and 
Citizenship disebutkan bahwa 
siswa yang digital literate 
dapat memahami hak dan 
kewajiban online-nya. Hal 
tersebut terkait dengan 
kemampuan mengenali manfaat 

dan risiko, menyadari implikasi 
dari tindakannya di dunia digital 
terhadap dirinya sendiri maupun 
secara etik, serta memiliki 
keberdayaan untuk menjadi 
pelaku yang cerdas dan 
efektif di dunia digital.
 
Menter i  Pendidikan dan 
Kebudayaan Anies Baswedan 
dan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Rudiantara turut 
merefleksikan pokok gagasan 

KUNCI

LITERASI DIGITAL:

ANTISIPASI 

PERUBAHAN, 

JANGAN PHOBIA!

“TANTANGAN TERBESAR SAAT INI ADALAH JUSTRU BAGAIMANA 

MENDIDIK ORANGTUA DAN GURU DALAM MENERAPKAN LITERASI 

DIGITAL KEPADA ANAK.” - ANIES BASWEDAN

di atas dalam seminar Literasi 
Digital di Gedung Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 
Senayan, Jakarta Selatan, 
Sabtu (04/06/2016).
 
“Penting bagi kita mendorong 
peluang digital (kepada anak 
dan murid). Tantangan terbesar 
saat ini adalah justru 
bagaimana mendidik orangtua 
dan guru dalam menerapkan 
literasi digital kepada anak,” 
ujar Anies.

“Jangan phobia dengan 
perkembangan teknologi digital. 
Memang di Internet ada yang 
baik maupun buruk. Justru 
sebaiknya kita bisa memilah 
apa saja yang positif dari 
perkembangan teknologi yang 
semakin pesat, terutama 
untuk bidang pendidikan,” 
kata Rudiantara.

Seminar Literasi Digital merupakan 
hasil kerja sama dari Sekolah 
Gemala Ananda, ICT Watch, 
Yayasan Sejiwa, dan Think 
Web, serta didukung oleh 
Kemendikbud dan Kemkominfo.

Anies Baswedan dan Rudiantara bersama siswa sekolah Gemala Ananda, usai talkshow 
literasi digital di Kemendikbud (17/8/2016).
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Tahun ini penyelenggaraan Ngabubur-IT 2016, dengan peserta tak kurang dari 300 orang, 

dilakukan di 4 kota: Bandung, Surabaya, Banda Aceh, dan Pemalang dengan  topik “Pentingnya 

Literasi Digital”. Sejumlah mitra yang turut mendukung roadshow tersebut diantaranya adalah 

Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) baik nasional maupun RTIK Bandung, 

Pemalang, Surabaya, dan Banda Aceh, serta Komunitas Kopdar Surabaya, Sare Community 

Aceh, Qwords Indonesia dan Telkomsel Indonesia.

Kick o� Gerakan 1000 Startup Digital 
telah dilakukan pada 17 Juni 2016 dalam 

sebuah seremoni di Gedung Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, turut dihadiri 

oleh Menkominfo Rudiantara, Kepala 

Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf 

dan perwakilan dari unsur akademisi, 

masyarakat, pelaku industri dan media.

Roadmap Perlindungan Anak di Internet. 
Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, 24 Juli 2016 

di Bogor menyelenggarakan sesi diskusi putaran 

pertama penyusunan draf Roadmap Perlindungan 

Anak di Internet. Diskusi tersebut diikuti sekitar 20 

pegiat keselamatan dan perlindungan anak, yang di 

antaranya tergabung dalam Indonesia Child Online 

Protection (ID-COP).  

ROADSHOW LITERASI DIGITAL, RAMADHAN 2016

Netizen Indonesia Kini
diterbitkan bersama oleh:
ICT Watch Indonesia
dan Lab Kinetic

Jl. Tebet Barat Dalam 6H No.16A
Jakarta Selatan    +6221-98495770
info@ictwatch.id , www.ictwatch.id
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