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Lanskap Aktivitas Digital Indonesia

YouTube menjadi all-inone platform yang paling
sering dikunjungi

93,8%

Whatsapp menjadi aplikasi
pesan instan yang paling
banyak diakses

87.7%

Media sosial yang paling
banyak dimiliki

89.8%

196,71 juta jiwa
Pengguna internet

30 juta

~

Nilai Transaksi E-Commerce
Indonesia pada 2017 (McKinsey
2017) :

Konsumen E-Commerce
pada 2017 (McKinsey 2017)

Tren pertumbuhan
ekonomi digital
Indonesia mencapai

49% per tahun
Valuasi Industri E-Commerce pada
2017 (McKinsey 2017) mencapai

$8 Miliar

e-tailing

Informal
commerce

$5 Miliar
$3 Miliar

Proyeksi nilai ekonomi
digital 2025 mencapai

$100 Miliar

9,4 Juta

UMKM sudah go digital
pada 2020

Di prediksi 2022 naik
menjadi $55

- $66 Miliar

Diolah dari: APJII (2020), Survei Literasi Digital Nasional (2020), Dailysocial (2021), McKinsey (2017), Google & Temasek (2019), Kementerian Koperasi & UMKM (2018),

1

Jenis Layanan PSE Privat Berdasarkan PP 71/2019
Menyediakan,
mengelola,
dan/atau
mengoperasikan
penawaran
dan/atau
perdagangan barang dan/ atau jasa
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Contoh PSE : Marketplace, Toko Online

Pemrosesan
Data
Pribadi
untuk
kegiatan
operasional
melayani
masyarakat yang terkait dengan
aktivitas Transaksi Elektronik.

06

Contoh PSE : Search Engine

~

Menyediakan, mengelola, dan/atau
mengoperasikan layanan transaksi
keuangan;
Contoh PSE : Payment Gateway, FinTech, Marketplace
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Pengiriman materi atau muatan digital
berbayar melalui jaringan data baik dengan
cara unduh melalui portal atau situs,
pengiriman lewat surat elektronik, atau
melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
Contoh PSE : Layanan On-Demand Berbayar

Contoh PSE : Fintech, Marketplace, Sosial Media

Layanan mesin pencari, layanan penyediaan
Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan,
suara, gambar, animasi, musik, video, film,
dan permainan atau kombinasi dari
sebagian dan/ atau seluruhnya
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Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan
layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas
pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video,
surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan
dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan
media sosial;
Contoh PSE : sosial media, platform komunikasi
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Gambaran Umum Platform Digital di Indonesia
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Penyediaan Regulasi Pendukung
Regulasi diperlukan untuk memberikan pedoman dan
norma bagi stakeholders dalam menemukan titik
keseimbangan pada beberapa aspek, seperti:
ü Pelindungan terhadap kebebasan berekspresi di ruang
digital dengan tetap mengendalikan konten yang beredar di
ruang digital
ü Pelindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang
tetap menjamin distribusi penggunaan materi secara adil di
ruang digital.
ü Mewujudkan penyelenggaraan sistem dan transaksi
elektronik yang andal, aman, terpercaya dan bertanggung
jawab. (TRUSTED)
ü Meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
suatu PSE
ü Mendorong masyarakat menjadi lebih cerdas dan hati-hati
untuk melakukan transaksi melalui informasi tanda daftar
PSE
ü Membangun pemetaan ekosistem Penyelenggaraan Sistem
dan Transaksi Elektronik
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Terhadap perkembangan TI
yang positif, Pemerintah
memfasilitasi pemanfaatan
TI.
(Pasal 40 ayat (1) UU ITE)
Terhadap penerapan TI yang negatif
atau merusak, pemerintah melindungi
kepentingan
umum
dari
segala
gangguan.
(Pasal 40 ayat (2) UU ITE)
UU NO. 11 TAHUN 2008/UU NO. 19 TAHUN 2016 (UU ITE)
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan
berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik,
dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi
PP NO. 71 TAHUN 2019 (PP PSTE)
Peraturan Pelaksana UU ITE khususnya terkait Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik
Regulasi Turunan PP PSTE (PM Kominfo No 5/2020)
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PM KOMINFO NO. 5/2020: Pengaturan PSE Lingkup Privat 99+
PM KOMINFO 5/2020: Pengaturan PSE Privat

~

Dalam mengatur Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, terdapat 2 mekanisme yang
dilakukan oleh Kemenkominfo, yaitu:

Pendaftaran

Mekanisme pendaftaran oleh PSE Lingkup Privat diperlukan agar pemerintah mengetahui semua
jenis layanan sistem elektronik yang ada dalam wilayah Indonesia serta memastikan bahwa PSE
Lingkup Privat dapat beroperasi sesuai dengan segala ketentuan perundang-undangan yang
berlaku di wilayah Indonesia.
Mekanisme pendaftaran juga diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem dan
transaksi elektronik yang andal, aman, terpercaya, dan bertanggung jawab.

Pengendalian

Mekanisme pengendalian oleh Kemenkominfo terhadap PSE Lingkup Privat diperlukan agar
pemerintah mampu meminimalisir resiko kejahatan siber, penyalahgunaan data, dan
pelanggaran konten yang mungkin terjadi akibat derasnya arus informasi dan cepatnya
perkembangan teknologi.
Mekanisme pengendalian juga diperlukan untuk memastikan PSE Lingkup privat dapat tunduk
terhadap segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia.
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PM KOMINFO 5/2020: Penjatuhan Sanksi Administratif

Pemutusan Akses terhadap
Sistem
Elektronik
(access
blocking)
Menteri
melakukan
Normalisasi
terhadap
Sistem
Elektronik,
berdasarkan pengajuan rekomendasi
oleh K/L

Menteri memberikan sanksi
berdasarkan permohonan dari
K/L
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~

• Teguran tertulis
• Penghentian sementara
• Pemutusan Akses terhadap Sistem
Elektronik (access blocking)
• Pencabutan TDPSE

Tidak
melakukan
pendaftaran

Melanggar peraturan
perundang-undangan
di bidang K/L yang
memiliki kewenangan

Telah mempunyai
tanda daftar tetapi
tidak melaporkan
perubahan terhadap
informasi pendaftaran

Menteri
melakukan
Normalisasi
terhadap Sistem Elektronik, setelah PSE
Lingkup Privat memenuhi ketentuan
pendaftaran.

Tidak memberikan
informasi
pendaftaran
dengan benar

• Teguran tertulis
• Penghentian sementara
• Pemutusan Akses terhadap Sistem
Elektronik (access blocking)
• Pencabutan TDPSE

Ketentuan peralihan:
PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran dalam jangka waktu paling
lambat 6 (enam) bulan sejak PM 5/2020 berlaku
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Thank You
—

Semuel A. Pangerapan
Direktur Jenderal Aplikasi & Informatika
Kementerian Komunikasi & Informatika

