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PRESS RELEASE 

MASTEL MENDESAK PEMERINTAH MENUNDA REVISI PP 82/2012 

Jakarta, 6 November 2018 

Menyikapi rencana Pemerintah untuk melakukan Revisi terhadap Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya mengenai rencana perubahan terhadap beberapa pasal 

yang berdampak relaksasi/mengendorkan terhadap keharusan data berada di wilayah Indonesia (data localization), maka 

Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) mendesak Pemerintah untuk menunda hal tersebut. Relaksasi terhadap 

keharusan lokalisasi data dapat berdampak sistemik pada IPOLEKSOSBUD HANKAM Indonesia di era ekonomi data. 

Mengingat saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus berkaitan dengan perlindungan data. 

Penundaan tersebut dilakukan sampai dengan disahkannya UU terkait Perlindungan Data, yang saat ini sudah dimasukkan 

dalam Prolegnas tahun 2019. 

Usulan Mastel ini didasari oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada: 

1. Bahwa perdebatan di level nasional mengenai perlu tidaknya dilakukan perubahan atas regulasi yang mewajibkan 
lokalisasi data tidak cukup sekedar mempertimbangkan aspek teknis dan keamanan, namun harus 
mengintegrasikan perspektif yang lebih luas termasuk aspek kedaulatan, pertumbuhan industri nasional, 
perlindungan data, dampak sosial ekonomi, dan lain sebagainya. 

2. Kondisi global sampai tahun 2018, negara-negara di dunia masih terbagi menjadi dua bagian besar antara yang 
setuju dengan lokalisasi data, dan yang tidak setuju. Isunya bukan saja masalah teknis, tapi juga berkaitan dengan 
perlunya ditemukan keseimbangan (balancing) antara dorongan kebutuhan untuk menjadi lebih berintegrasi 
dengan masyarakat transnasional global secara digital di satu sisi, dengan hak pemerintah untuk memiliki kendali 
atas wilayah teritorinya termasuk cyber, juga untuk perlindungan masyarakat dan industri domestik nasional di 
sisi lainnya. 

3. Data secara universal telah dianggap sebagai kunci ekonomi terpenting di era masyarakat digital (digital society). 
Bahkan dalam Majalah The Economist 2017, data disebut sebagai the new oil. Kebijakan terkait data juga dapat 
menentukan pada seberapa besar potensi kue ekonomi yang akan diperoleh Indonesia. Relaksasi terhadap 
kebijakan lokalisasi data pada kondisi belum adanya undang-undang terkait perlindungan data, perlu 
diperhitungkan secara sangat cermat dan hati-hati terhadap potensi dampaknya. 

4. Kebijakan dan regulasi yang terkait dengan perlakukan dan perlindungan data mencakup dimensi yang besar dan 
memiliki dampak sangat luas. Pengaturan data tidak cukup hanya membatasi pada isu lokalisasi data, namun juga 
berkaitan dengan kepemilikan data, hak untuk mengakses data, kendali atas data, dan pemanfaatan untuk 
kepentingan nasional. Sejalan dengan pembahasan undang-undang yang terkait dengan perlindungan data, 
Mastel mengharapkan sikap yang diambil Pemerintah terkait hal tersebut menjadi lebih jelas dan tegas. 

5. Usulan perubahan terhadap PP 82/2012 khusus terkait kebijakan lokalisasi data, seyogyanya didahului dengan 
evaluasi yang mendalam, menyeluruh dan transparan terhadap efektivitas implementasi terhadap regulasi 
eksisting setelah berjalan beberapa tahun, termasuk aspek enforcement (pengawasan dan pengendalian). 

6. Mengingat pentingnya kebijakan dan regulasi ini, maka diharapkan Pemerintah dapat lebih melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan (stakeholders) terkait, khususnya dari perwakilan industri dan asosiasi dalam 
pembahasan dan perumusannya. Karena para pemangku kepentingan akan menjadi pihak yang paling pertama 
mendapatkan dampak atas perubahan yang berlaku. 

MASTEL merupakan lembaga peran serta masyarakat, sesuai dengan Pasal 5 Ayat (4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 

1999 tentang Telekomunikasi, yang dimaksudkan untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan yang berkembang 

dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian yang saat ini telah berkembang menjadi internet 

dengan segala implikasinya. Anggota MASTEL saat ini berjumlah 25 asosiasi, 102 perusahaan, 4 organisasi nirlaba dan 

lebih dari 650 intelektual dan professional. 
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