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A. KEBUTUHAN OTORITAS INDEPENDEN PENGAWAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Salah satu kepingan (puzzle) penting dalam memastikan bekerja efektifnya sebuah UU 
Perlindungan Data Pribadi adalah keberadaan dari otoritas pengawas independen perlindungan 
data pribadi (independent supervisory authority) atau data protection authority (DPA). Oleh 
karenanya UU Perlindungan Data Pribadi juga harus secara tegas dan jelas mengatur pijakan 
hukum yang menetapkan mandat, kekuasaan, dan independensi dari otoritas tersebut. Secara 
umum di dunia ada dua model penegakan hukum perlindungan data pribadi: pertama dengan 
penciptaan otoritas pengawasan independen, dan kedua model yang berbasis kementerian. Dari 
tujuh perjanjian dan standar internasional yang relevan dengan perlindungan data pribadi, lima 
diantaranya mengharuskan pembentukan otoritas pengawas independen. Pembentukan otoritas 
pengawas independen itu misalnya ditegaskan oleh European Union General Data Protection 
Regulation (EU GDPR), maupun ketika masih berlaku EU Directive No. 46/1995 dan Konvensi 
108 Dewan Eropa, sehingga hampir 90% negara-negara Eropa menganut model ini. Sedangkan 
OECD melalui Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal 
Data, pada 1980 (diamandemen 2013), tidak secara khusus memandatkan pembentukan otoritas 
pengawas independen ini.

Otoritas perlindungan data independen merupakan lembaga publik yang berfungsi memastikan 
perlindungan data pribadi dan kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, baik individu 
atau badan privat maupun lembaga publik terhadap peraturan perundang-undangan terkait 
perlindungan data. Lembaga ini menjadi salah satu aktor kunci dalam upaya perlindungan data, 
yang berfungsi sebagai ujung tombak regulator di bidang privasi dan perlindungan data. Peran 
kunci lembaga ini tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan privasi dan perlindungan data, tetapi 
juga dalam hal peningkatan kesadaran, konsultasi, dan pengembangan jaringan. Dibutuhkan 
independensi kelembagaan, personal, fungsi/kewenangan dari domain pribadi maupun politik.

Otoritas perlindungan data tidak hanya diharapkan berfungsi sebagai ombudsman, auditor, 
konsultan, pendidik, penasihat kebijakan dan negosiator, tetapi mereka juga harus dapat 
menegakkan perubahan perilaku, ketika aktor swasta atau publik melanggar undang-undang 
perlindungan data. Lembaga perlindungan data tidak hanya bertugas mengawasi entitas swasta, 
seperti perusahaan di berbagai sektor bisnis, tetapi mereka juga diharapkan untuk mengawasi 
otoritas publik, yaitu badan atau lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.1

B. STRUKTUR, FUNGSI, DAN WEWENANG OTORITAS 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berbagai perjanjian dan standar intenasional tentang 
perlindungan data pribadi menegaskan perihal pentingnya pembentukan otoritas pengawas 
perlindungan data pribadi yang bersifat independen. Bahkan UN Guidelines for the Regulation 
of Computerized Personal Data Files 1990 memasukkan pembentukan lembaga pengawas 

1 Philip Schütz, Assessing Formal Independence of Data Protection Authorities in A Comparative Perspective. 



2 | Seri Internet dan HAM 

independen sebagai salah satu prinsip jaminan minimum.2 European Modernised Convention 
for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data juga telah 
menentukan pembentukan satu atau lebih lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk 
penegakan dan kepatuhan materi konvensi yang kewenangannya antara lain melakukan 
investigasi dan pemberian sanksi.3 EU GDPR juga secara khusus mengamanatkan berdirinya 
independent supervisory authority,4 termasuk juga APEC Privacy Framework (2015) juga 
menekankan pembentukan badan atau lembaga penegakan perlindungan data pribadi,5 dengan 
model yang diserahkan pada masing-masing negara, baik berbentuk Privacy Enforcement 
Authorities, multiagency enforcement bodies, a network of designated industry bodies, courts 
and tribunals, atau kombinasi dari berbagai model.6

Keberadaan otoritas pengawas independen ini sangat relevan dengan kebutuhan penting 
pengawasan dan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Oleh karenanya undang-undang 
harus betul-betul dengan seksama mengatur struktur, mandat, dan wewenang (kekuasaan) 
dari lembaga ini, agar bisa bekerja secara optimal dan efektif dalam memastikan perlindungan 
data pribadi. Dalam konteks struktur misalnya mengatur proses pembentukan dan penunjukan 
(komisioner). Materi ini mencakup proses dan kerangka waktu untuk pembentukan otoritas dan 
pengangkatan pimpinan/anggotanya, termasuk juga komposisi dan struktur, serta keterampilan 
dan keahlian yang diperlukan dalam komposisi dan struktur tersebut. Selain itu undang-undang 
juga harus menetapkan bahwa otoritas itu akan mendapatkan sumberdaya yang memadai, 
baik finansial, teknis dan manusia, supaya bisa bekerja secara optimal. Perlu ditegaskan pula 
status keindependensinya, agar lembaga ini dapat secara efektif dan memadai memenuhi 
misinya menegakkan kerangka kerja perlindungan data, sehingga dia harus bebas dari pengaruh 
eksternal, dan menahan diri dari tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dari otoritas. 

Sederhananya tugas khusus otoritas independen ini adalah memantau dan menegakkan 
penerapan hukum perlindungan data pribadi. Dalam menjalankan mandat tersebut lembaga ini 
perlu dilengkapi dengan fungsi penyelidikan, yakni mandat untuk melakukan investigasi dan 
menindaklanjuti keluhan, dengan mengeluarkan perintah yang mengikat dan menjatuhkan 
hukuman ketika menemukan bahwa suatu lembaga atau badan lain telah melanggar hukum. 
Ini termasuk kemampuan untuk: meminta informasi dari pengendali atau prosesor data, 
melakukan audit, mendapatkan akses ke semua informasi yang mungkin mereka perlukan untuk 
keperluan penyelidikan, termasuk akses fisik ke bangunan atau peralatan yang digunakan untuk 
pemrosesan, jika diperlukan.

Otoritas ini juga memiliki fungsi menerima dan menanggapi keluhan (complaint), baik dari 
individu maupun asosiasi kepentingan/privasi publik. Otoritas independen juga harus dapat 
menerima pengaduan dari organisasi yang kompeten berdasarkan bukti yang mengungkapkan 

2 UN Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files Adopted by General, Assembly resolution 
45/95 of 14 December 1990, Principle of Supervision and sanctions.
3 EU Modernize Convensioin, Article 15 – Supervisory authorities.
4 EU GDPR, Article 21, Article 52, Article 57, Article 58. 
5   APEC Privacy Framework (2015), paragraph 8.
6  APEC Privacy Framework (2015) paragraph 37.
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praktik buruk sebelum terjadi pelanggaran. Oleh sebab itu, mereka perlu juga diberikan mandat 
untuk memberikan saran/rekomendasi, misalnya otoritas harus memberi nasihat kepada badan-
badan pemerintah terkait, serta badan-badan publik lainnya tentang langkah-langkah legislatif 
dan administrasi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dan kebebasan perorangan 
sehubungan dengan pemrosesan data pribadi mereka.

Fungsi penting lainnya dari otoritas ini adalah sebagai lembaga penyedia informasi, khususnya 
informasi kepada subjek data sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak mereka di bawah hukum 
perlindungan data pribadi negaranya maupun data mereka yang disimpan di negara lain (prinsip 
extra-territorial), termasuk kemungkinan adanya penghubung dengan otoritas pengawas negara lain. 
Dalam hal ini pula, otoritas memegang mandat untuk mempromosikan kesadaran publik, 
terutama terkait dengan pemahaman tentang data, hak, risiko, aturan, dan perlindungan subjek 
data. 

Guna menjalankan keseluruhan mandat tersebut, otoritas perlu dilengkapi sejumlah wewenang 
atau kekuasaan, seperti: (i) Wewenang untuk menjatuhkan sanksi: lembaga ini harus memiliki 
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai, termasuk denda dan penegakan hukum 
lainnya. Proses sanksi ini tidak harus bergantung pada pengajuan pengaduan oleh subjek data, 
tetapi dapat juga diberlakukan secara proaktif oleh otoritas perlindungan data; (ii) Mengeluarkan 
rekomendasi dan pedoman: mengacu pada kewenangan lain yang dimilikinya, otoritas ini harus 
diberi pula wewenang untuk menerbitkan rekomendasi dan pedoman, menguraikan interpretasi 
atas beberapa ketentuan atau aspek undang-undang perlindungan data, baik secara umum atau 
diarahkan ke sektor tertentu. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, ini juga merupakan 
cara untuk menghindari undang-undang perlindungan data menjadi usang dan ketinggalan 
jaman; dan (iii) Perlu kewenangan pengaturan khusus: dalam beberapa kasus undang-undang 
perlindungan data dapat memberikan wewenang kepada otoritas untuk mengatur aspek-
aspek tertentu dari hukum, misalnya untuk memperbarui definisi, persyaratan keamanan, dan 
menyetujui adanya transfer data lintas batas (cross border data flows).

C. MEMASTIKAN INDEPENDENSI OTORITAS

Beberapa negara telah menetapkan otoritas pengawas perlindungan data pribadi sebagai 
independent regulatory agency atau komisi negara independen.7 Independent regulatory 
agency dapat didefinisikan sebagai “sebuah badan yang memiliki kewenangan dan tanggung 
jawab sendiri yang diberikan/berdasarkan hukum publik, yang secara organisasi dipisahkan dari 
menteri dan tidak dipilih secara langsung atau dikelola oleh pejabat terpilih”.8 Menurut Michael 
R. Asimov, komisi negara atau disebutnya sebagai administrative agencies, memiliki pengertian 
sebagai units of government created by statute to carry out specific tasks in implementing 
the statute. Most administrative agencies fall in the executive branch, but some important 
agencies are independent.9 Mengenai watak dari sebuah komisi/otoritas, apakah bersifat biasa 

7  Tentang Independent regulatory agency, baca lebih lanjut Wahyudi Djafar, Komisi Negara: Antara 'Latah' dan Keharusan 
Transisisional, ASASI ELSAM, edisi September-Oktober 2009. Juga Ahmad Basarah, Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary 
State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014.
8  M. Thatcher, Regulation after delegation: Independent regulatory agencies in Europe, dalam Journal of European 
Public Policy 9 (2002) 954–972.
9  Michael R. Asimov, Administrative Law, (Chicago: The BarBri Group, 2002), hlm. 2.
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atau independen, Asimov melihatnya dari segi bagaimana mekanisme pengangkatan dan 
pemberhentian anggota komisi negara tersebut. Menurutnya, pemberhentian anggota komisi 
negara independen, hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-
undang pembentukan komisi bersangkutan. Sedangkan anggota komisi negara biasa (executive 
branch agencies atau dependent regulatory agencies), dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh 
presiden.10 

Senada dengan Asimov, dikemukakan oleh William F. Fox, Jr., bahwa suatu komisi negara adalah 
bersifat independen bila dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang komisi bersangkutan, 
yang dibuat oleh Congress (Amerika Serikat), atau jiakalau Presiden dibatasi untuk tidak bisa 
secara bebas memutuskan (discretionary decision) pemberhentian pimpinan komisi.11 Sedangkan 
William F. Funk dan Richad H. Seamon memberikan penjelasan, bahwa sifat independen dari 
suatu komisi terefleksikan sedikitnya dari tiga hal: pertama, kepemimpinan yang bersifat kolektif, 
bukan hanya dipimpin oleh seorang pimpinan; kedua, kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas 
berasal dari partai politik tertentu; dan ketiga, masa jabatan para pemimpin komisi tidak habis 
secara bersamaan, tetapi bergantian (staggered terms).12

Pembentukan otoritas independent ini penting, mengingat lembaga ini tidak hanya mengawasi 
pengendali (controller) dan prosesor (processor) data dari sektor swasta, tetapi juga mengawasi 
pengendali dan prosesor data badan publik (pemerintah). Mengacu pada Pasal 52 EU GDPR, 
sebuah otoritas perlindungan data pribadi setidaknya harus dirumuskan ke dalam lima prasyarat 
independensi, yaitu:

a. Independensi kelembagaan, setiap otoritas pengawas harus bertindak dengan
independensi penuh dalam melakukan tugas-tugasnya dan melaksanakan kekuasaannya
sesuai dengan undang-undang.

b. Independensi komisioner, anggota otoritas pengawas, dalam pelaksanaan tugas dan
kewenangannya sesuai dengan undang-undang, bebas dari pengaruh eksternal, baik
langsung atau tidak langsung, dan tidak akan menjalankan instruksi dari siapa pun.
Selain itu anggota otoritas pengawas/komisioner harus menahan diri dari tindakan yang
tidak sesuai dengan tugas mereka dan, selama masa jabatan mereka, tidak terlibat dalam
pekerjaan yang tidak sesuai dengannya, baik yang menguntungkan maupun tidak.

c. Independensi organisasi, negara harus memastikan bahwa setiap otoritas pengawas
dilengkapi dengan sumberdaya manusia, teknis dan keuangan, bangunan dan infrastruktur 
yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara efektif, termasuk
yang akan dilakukan dalam konteks bantuan timbal balik, kerja sama internasional, dll.

d. Independensi sumberdaya manusia, negara harus memastikan bahwa setiap otoritas
pengawas memilih staf sendiri yang tunduk pada undang-undang atau anggota otoritas
pengawas yang bersangkutan.

e. Kontrol keuangan tidak boleh mempengaruhi independensi, oleh karenanya negara
harus memastikan bahwa setiap otoritas pengawas yang tunduk pada kontrol keuangan

10 Ibid., hlm. 20.
11  William F. Fox, Jr., Understanding Administrative Law, (Danvers: Lexis Publishing, 2000), hlm. 56.
12  William F. Funk & R.H. Seamon, Administrative Law, (New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2012), hlm. 7.
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tidak mempengaruhi independensinya dan bahwa otoritas pengawas memiliki anggaran 
tahunan publik yang terpisah, yang dapat menjadi bagian dari keseluruhan anggaran 
negara (APBN). 

Namun demikian konsep independensi bukan kebebasan tanpa batas. Independensi otoritas 
pengawas tidak berarti bahwa otoritas pengawas tidak dapat dikenai mekanisme kontrol atau 
pemantauan terkait pengelolaan keuangan atau peninjauan yudisial.13 Akan tetapi Negara harus 
memastikan bahwa kontrol keuangan tidak akan mempengaruhi independensi. Oleh sebab itu 
dalam pengisian komisioner harus memenuhi kriteria dan mekanisme berikut ini:

(a) Negara wajib menyediakan mekanisme pengangkatan komisioner otoritas pengawas 
melalui prosedur transparan baik dilakukan oleh parlemen, pemerintah, kepala negara, 
atau oleh badan independen berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-
masing negara.

(b) Setiap kandidat komisioner harus memiliki kualifikasi, pengalaman dan keterampilan, 
khususnya di bidang perlindungan data pribadi, yang diperlukan untuk menjalankan 
tugas dan kewenangannya.

(c) Tugas komisioner berakhir dalam hal berakhirnya masa jabatan, pengunduran diri atau 
pensiun wajib, sesuai dengan hukum masing-masing negara.

(d) Komisioner diberhentikan hanya dalam kasus kesalahan serius atau jika anggota tidak 
lagi memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas.14

D. MODEL-MODEL OTORITAS PERLINDUNGAN DATA DI BERBAGAI NEGARA 

Perkembangan hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara telah diikuti dengan 
berkembangnya berbagai model otoritas atau lembaga pengawas atas implementasi undang-
undang itu. Beberapa negara misalnya mengembangkan model pengawas independen yang 
berdiri secara mandiri dan khusus didedikasikan sebagai regulator dan pengawas implementasi 
undang-undang perlindungan data pribadi. Ada pula negara yang menempatkan fungsi 
pengawasan ini berada pada beberapa lembaga sekaligus (sektoral/sectionalism), umumnya 
pada negara-negara yang mengatur perlindungan data pribadi melalui beberapa undang-undang 
sekaligus, misalnya bagi negara yang membedakan pengaturan bagi sektor publik (pemerintah) 
dan swasta, seperti Canada. Berikutnya adalah negara yang menganut model penggabungan 
kewenangan pengawasan perlindungan data pribadi dengan lembaga yang memiliki fungsi/
kewenangan lain, misalnya pada lembaga ombudsman atau komisi informasi. Namun demikian, 
ada juga negara tanpa lembaga pengawas (khusus), mereka hanya menggunakan prosedur 
pengadilan untuk mendapatkan hak hukum yang terkait perlindungan data pribadi. Bahkan negara 
seperti Taiwan masih menempatkan pengawasan perlindungan data pribadi pada kementerian/
lembaga pemerintah, sesuai dengan sektor masing-masing.

Pentingnya sebuah otoritas perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Modernize Convension 
108 dan EU General Data Protection Regulasi, yang secara khusus mengamanatkan berdirinya 
13  EU GDPR Recital: 118.
14  EU GDPR, Article 53.
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lembaga pengawas perlindungan data pribadi independen. Menurut aturan itu, ada dua model 
yang dikembangkan yaitu independent supervisory authority dan lead supervisory authority. 

- Independent Supervisory Authority

Independent supervisory authority yang juga disebut sebagai Data Protection Authority (DPA) 
atau otoritas perlindungan data adalah lembaga publik yang bertanggung jawab untuk memantau 
penerapan regulasi, dan melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu dalam kaitannya 
dengan pemrosesan data pribadi. Article 4 (21) EU GDPR menyebutkan bahwa “supervisory 
authority’ means an independent public authority which is established by a Member State 
pursuant to Article 51”. Meski EU GDPR mewajibkan pembentukan supervisory authority tetapi 
tidak secara khusus mengamanatkan menganut model single supervisory authority. EU GDPR 
memberikan pilihan kepada negara untuk membentuk single atau multi supervisory authority.

EU GDPR lebih menekankan pada independensi supervisory authority, untuk agar lembaga 
ini dapat melaksanakan tugas-tugas dan menjalankan kekuasaan mereka dengan kemandirian 
penuh, yang merupakan komponen penting dari perlindungan orang perorangan sehubungan 
dengan pemrosesan data pribadi mereka. Oleh karenanya negara wajib menetapkan satu atau 
lebih otoritas publik independen sebagai otoritas pengawas untuk bertanggung jawab untuk 
memantau penerapan hukum perlindungan data, untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan 
orang perorangan dalam kaitannya dengan pemrosesan dan untuk memfasilitasi cross border 
data flows. Otoritas pengawas harus berkontribusi pada penerapan yang konsisten dari peraturan 
perlindungan data.15

Jika suatu negara membentuk beberapa otoritas pengawas sekaligus, maka negara tersebut 
harus menyusun mekanisme hukum untuk memastikan partisipasi efektif otoritas pengawas 
dalam mekanisme konsistensi sebagai mana diatur dalam EU GDPR. Negara tersebut harus 
secara khusus menunjuk salah satu otoritas pengawas yang berfungsi sebagai kontak tunggal 
untuk partisipasi efektif dalam mekanisme kepatuhan, untuk memastikan kerjasama yang cepat 
dan lancar dengan otoritas pengawas lainnya, khususnya Dewan EU dan Komisi EU.  Otoritas 
pengawas yang ditunjuk tersebut mewakili di Dewan dan harus menetapkan mekanisme untuk 
memastikan kepatuhan oleh otoritas lain dengan aturan yang berkaitan dengan mekanisme 
kepatuhan.16 Pada Pasal 57 EU GDPR disebutkan, tugas dari supervisory authority adalah: 

a. memantau dan menegakkan penerapan peraturan.
b. mempromosikan kesadaran dan pemahaman publik tentang risiko, aturan, perlindungan,

dan hak terkait dengan pemrosesan. Kegiatan yang ditujukan khusus untuk anak-anak
harus mendapat perhatian khusus.

c. memberi nasihat, sesuai dengan hukum masing–masing negara tentang langkah-langkah
legislatif dan administratif yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak dan kebebasan
orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan.

d. mempromosikan kesadaran pengendali dan pemroses kewajiban mereka berdasarkan
15  EU GDPR Article 51, Recital: 117.
16  EU GDPR Article 51, Recital: 119.
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peraturan ini.
e. atas permintaan, berikan informasi kepada setiap subjek data mengenai pelaksanaan

hak-hak mereka berdasarkan peraturan ini dan, jika sesuai, bekerja sama dengan otoritas 
pengawas di negara-negara anggota lainnya untuk tujuan itu. 

f. menangani pengaduan yang diajukan oleh subjek data, atau oleh badan, organisasi
atau asosiasi sesuai dengan Pasal 80, dan menyelidiki, sejauh yang sesuai, masalah 
pengaduan dan menginformasikan pengadu tentang kemajuan dan hasil penyelidikan 
dalam periode yang wajar, khususnya jika penyelidikan lebih lanjut atau koordinasi 
dengan otoritas pengawas lain diperlukan. 

g. bekerja sama dengan, termasuk berbagi informasi dan memberikan bantuan timbal
balik kepada, otoritas pengawas lainnya dengan maksud untuk memastikan konsistensi 
penerapan dan penegakan peraturan ini. 

h. melakukan penyelidikan tentang penerapan peraturan ini, termasuk atas dasar informasi
yang diterima dari otoritas pengawas lain atau otoritas publik lainnya. 

i. memantau perkembangan yang relevan, sejauh hal itu berdampak pada perlindungan
data pribadi, khususnya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan praktik 
komersial.

j. mengadopsi klausul kontrak standar.
k. membuat dan menyimpan daftar yang berkaitan dengan persyaratan untuk penilaian

dampak perlindungan data.
l. memberikan nasihat tentang operasi pemrosesan.
m. mendorong penyusunan kode etik dan memberikan pendapat dan menyetujui kode etik

yang memberikan perlindungan yang memadai.
n. mendorong pembentukan mekanisme sertifikasi perlindungan data dan segel dan tanda

perlindungan data, dan menyetujui kriteria sertifikasi.
o. jika ada, lakukan tinjauan berkala atas sertifikasi yang dikeluarkan.
p. membuat konsep dan mempublikasikan persyaratan untuk akreditasi suatu badan untuk

memonitor kode etik sesuai dengan Pasal 41 dan dari suatu badan sertifikasi.
q. melakukan akreditasi badan untuk memonitor kode etik dan badan sertifikasi.
r. mengesahkan klausul dan ketentuan kontrak.
s. menyetujui aturan perusahaan yang mengikat.
t. berkontribusi pada kegiatan Dewan (Eropa).
u. menyimpan catatan internal tentang pelanggaran regulasi ini dan tindakan yang diambil.
v. memenuhi tugas-tugas lain yang terkait dengan perlindungan data pribadi.

Selain itu, setiap otoritas pengawas harus memfasilitasi penyampaian pengaduan dengan 
langkah-langkah seperti formulir penyerahan pengaduan yang juga dapat diisi secara elektronik, 
tanpa mengecualikan sarana komunikasi lainnya.  Kinerja tugas masing-masing otoritas 
pengawas harus bebas biaya untuk subjek data dan, jika berlaku, untuk petugas perlindungan 
data. Jika permintaan secara nyata tidak berdasar atau berlebihan, khususnya karena sifatnya 
yang berulang, otoritas pengawas dapat mengenakan biaya yang wajar berdasarkan biaya 
administrasi, atau menolak untuk bertindak atas permintaan tersebut. Otoritas pengawas harus 
menanggung beban menunjukkan karakter permintaan yang tidak beralasan atau berlebihan. 
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Dalam menjalankan berbagai tugas tersebut, otoritas pengawas dilengkapi dengan serangkaian 
kewenangan sebagaimana diatur pada Pasal 58, antara lain adalah sebagai berikut: 

(1) Setiap otoritas pengawas harus memiliki kewenangan investigasi berikut: 
a. meminta pengendali dan prosesor atau perwakilan prosesor untuk memberikan

informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya. 
b. melakukan investigasi dalam bentuk audit perlindungan data.
c. melakukan tinjauan sertifikasi.
d. memberi tahu pengendali atau prosesor tentang dugaan pelanggaran.
e. memperoleh dari pengendali dan prosesor, akses ke semua data pribadi dan ke semua

informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
f. untuk mendapatkan akses ke sistem pun dari pengendali dan prosesor, termasuk ke

setiap peralatan dan sarana pemrosesan data, sesuai dengan hukum.

(2) Setiap otoritas pengawas harus memiliki semua kekuatan korektif berikut: 
a. mengeluarkan peringatan kepada pengendali atau prosesor bahwa operasi pemrosesan 

yang dimaksud cenderung melanggar ketentuan peraturan. 
b. mengeluarkan teguran kepada pengendali atau prosesor di mana operasi pemrosesan

telah melanggar ketentuan peraturan. 
c. memerintahkan pengendali atau prosesor untuk memenuhi permintaan subjek data

untuk menggunakan haknya sesuai dengan regulasi ini. 
d. memerintahkan pengendali atau prosesor untuk menjalankan operasi pemrosesan

sesuai dengan ketentuan regulasi ini, jika sesuai, dengan cara yang ditentukan dan 
dalam periode yang ditentukan. 

e. memerintahkan pengendali untuk mengkomunikasikan pelanggaran data pribadi ke
subjek data.

f. memaksakan batasan sementara atau definitif termasuk larangan pemrosesan.
g. memerintahkan perbaikan atau penghapusan data pribadi atau pembatasan

pemrosesan dan pemberitahuan tindakan tersebut kepada penerima kepada siapa
data pribadi telah diungkapkan.

h. menarik sertifikasi atau untuk memerintahkan lembaga sertifikasi untuk menarik
sertifikasi yang dikeluarkan, atau untuk memerintahkan lembaga sertifikasi untuk
tidak mengeluarkan sertifikasi jika persyaratan untuk sertifikasi tidak atau tidak lagi
dipenuhi.

i. mengenakan denda administrasi.
j. memerintahkan penangguhan aliran data ke penerima di negara ketiga atau ke

organisasi internasional.

(3) Setiap otoritas pengawas harus memiliki semua wewenang dan kuasa untuk memberikan 
nasihat/rekomendasi berikut: 
a. memberi saran kepada pengontrol sesuai dengan prosedur konsultasi.
b. mengeluarkan dan menyampaikan pendapat, atas inisiatifnya sendiri atau atas

permintaan, kepada parlemen, pemerintah atau, lembaga-lembaga dan badan-badan
lain serta kepada publik tentang masalah yang berkaitan dengan perlindungan data.

c. mengesahkan pemrosesan, jika hukum mengharuskan otorisasi sebelumnya.
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d. menerbitkan opini dan menyetujui konsep kode etik.
e. mengakreditasi lembaga sertifikasi.
f. menerbitkan sertifikasi dan menyetujui kriteria sertifikasi.
g. mengadopsi klausul perlindungan data standar.
h. mengesahkan klausul kontraktual.
i. mengesahkan pengaturan administrasi.
j. menyetujui aturan perusahaan yang mengikat.

Di luar wewenang tersebut setiap negara anggota (EU) dapat menetapkan melalui peraturan 
perundang-undangan bahwa otoritas pengawasnya memiliki wewenang tambahan selain 
kewenangan yang diatentukan oleh EU GDPR. Selain itu, EU GDPR juga tidak mengamanatkan 
secara langsung pembentukan lembaga perlindungan data tunggal tetapi memberikan kebebasan 
berdirinya lebih dari satu supervisory authority dengan menunjuk salah satu lembaga sebagai 
lembaga negara yang mewakili negara bertindak keluar dan memastikan kepatuhan otoritas lain 
secara konsisten mematuhi peraturan perlindungan data pribadi.

- Lead Supervisory Authority

Keberadaan Lead Supervisory Authority hanya relevan dan berkaitan dengan aktivitas pengendali 
atau prosesor yang melakukan pemrosesan data pribadi lintas batas. Ketentuan Pasal 4 (23) EU 
(GDPR) mendefinisikan ‘pemrosesan lintas batas’ sebagai:

(a) pemrosesan data pribadi yang terjadi dalam konteks kegiatan perusahaan di lebih dari 
satu negara pengendali atau prosesor tempat pengendali atau prosesor didirikan di lebih 
dari satu negara; atau

(b) pemrosesan data pribadi yang terjadi dalam konteks kegiatan pembentukan tunggal 
pengendali atau prosesor disuatu negara tetapi secara substansial mempengaruhi atau 
kemungkinan besar akan mempengaruhi subjek data di lebih dari satu.

Lebih jauh, lead supervisory authority mengoordinasikan investigasi apa pun, yang melibatkan 
otoritas pengawas terkait lainnya. Oleh karenanya lembaga ini harus bekerja sama dengan 
semua otoritas terkait lainnya, dan otoritas pengawas di negara-negara. Konsep lead supervisory 
authority merupakan konsep perlindungan data multinasional. Konsep ini dimaksudkan untuk 
memastikan bahwa model lead supervisory authority tidak mencegah otoritas pengawas lainnya, 
yang memiliki suara dalam masalah ditanganinya, ketika misalnya, individu yang berada di luar 
yurisdiksi lead supervisory authority secara substansial dipengaruhi oleh kegiatan pemrosesan 
data dari pengendali di bawah yurisdiksinya. 

D.1. Model Multi Otoritas

Beberapa negara yang menerapkan model multi-lembaga dalam pengawasan perlindungan data 
pribadi adalah Amerika Serikat dan Canada. Kebijakan multi lembaga dipengaruhi kebijakan 
legislasi atau pembentukan aturan perlindungan data yang bersifat sektoral, melalui beberapa 
undang-undang. Sebagai contoh adalah Amerika Serikat yang menerapkan hukum perlindungan 
data secara sektoral. Bahkan negara ini memiliki ratusan peraturan perundang-undang yang 
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berkaitan dengan privasi dan perlindangan data, baik di tingkat federal maupun negara bagian. 
Bahkan negara bagian California sendiri memiliki lebih dari 25 undang-undang negara bagian 
yang berkaitan dengan kerahasian data dan privasi, termasuk di dalamnya California Consumer 
Privacy Act of 2018 (CCPA).

Selain California, negara bagian lain yang memiliki undang-undang serupa misalnya Maryland 
yang telah mengundangkan Maryland Online Consumer Protection Act (SB 613); New Mexico 
memiliki Consumer Information Privacy Act (SB 176) dan New Mexico Consumer Information 
Privacy Act (SB 176); New York juga mengundangkan New York Consumer Privacy Act of 2019; 
Texas melalui Texas Consumer Privacy Act (HB 4518) dan Texas Privacy Protection Act (HB 
4390); Massachusetts melalui Standards for the Protection of Personal Information of Residents 
of the Commonwealth 2010; Hawaii Consumer Privacy Protection Act (SB 418); kemudian di 
Washington terdapat Washington Privacy Act (SB 5376). 

Sementara pada tingkat federal, secara tersebar juga terdapat beberapa undang-undang yang 
mememuat klausul mengenai perlindungan data, pertama kali melalu US Privacy Act 1974, 
yang hanya berlaku mengikat bagi institusi pemerintah federal, tidak termasuk sektor privat di 
dalamnya. Lahirnya undang-undang ini sendiri memang berangkat dari keprrihatinan terhadap 
potensi penyalahgunaan data pribadi yang dipegang oleh pemerintah. Aturan ini berisi hak-
hak penting dan batasan-batasan pada data yang dikendalikan oleh badan-badan pemerintah 
AS, misalnya terkait dengan: hak warga negara AS untuk mengakses data yang dipegang oleh 
lembaga pemerintah, dan hak untuk menyalin data itu; hak untuk memperbaiki kesalahan 
informasi; keharusan mengikuti prinsip minimalisasi data saat mengumpulkan data, dll.

Kemudian pada tahun 1996, juga menyusul keluarnya Undang-Undang Portabilitas dan 
Akuntabilitas Asuransi Kesehatan atau Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). 
Materinya termasuk mengatur perihal privasi dan keamanan data, persyaratan kerahasiaan data, 
juga sejumlah ketentuan yang terkait dengan privasi, misalnya mengenai hak-hak dari pemilik/
subjek data. Dua berikutnya keluar Children’s Online Privacy Protection Act of 1998 atau Undang-
Undang Perlindungan Privasi Daring Anak-anak (COPPA), yang mengatur informasi pribadi yang 
dikumpulkan dari anak di bawah umur. Undang-undang ini secara khusus melarang perusahaan 
online untuk meminta personal identifiable information dari anak-anak berusia 12 tahun ke 
bawah kecuali ada izin orang tua yang dapat diverifikasi. Berikutnya pada tahun 1999 dirilis 
the Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), sebuah undang-undang tentang perbankan dan keuangan, 
yang di dalamnya juga menjangkau perihal privasi dan keamanan data. Aturan ini melengkapi 
Fair Credit Reporting Act (FCRA) yang keluar tahun 1970-an, bersamaan dengan keluarnya US 
Privacy Act. Secara umum, undang-undang ini melindungi informasi pribadi non-publik (NPI), 
yang didefinisikan sebagai informasi yang dikumpulkan tentang seseorang sehubungan dengan 
penyediaan produk atau layanan keuangan, kecuali jika informasi itu tersedia untuk umum.

Banyaknya undang-undang yang terkait dengan privasi dan perlindungan data di Amerika Serikat 
berarti pula menunjukan banyaknya lembaga yang berfungsi sebagai pengawas implementasi 
beragam undang-undang itu. Namun demikian, khusus bagi entitas komersial (sektor swasta), 
hampir seluruhnya dijalankan oleh Komisi Perdagangan Federal atau Federal Trade Commission 
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(FTC), sebuah independent regulatory agency yang berdiri sejak tahun 1914. Lembaga ini 
pada intinya dibentuk untuk mengawasi perusahaan dan melindungi konsumen dari praktik 
perdagangan yang tidak adil atau menipu, termasuk di dalamnya terkait dengan hak atas privasi. 
Dalam fungsi tersebut, FTC memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan, menegakkan hukum 
privasi tertentu dan mengambil tindakan penegakan hukum, melakukan investigasi perusahaan 
di bawah kekuasaan, termasuk menyelesaikan sengketa. Sementara di tingkat negara bagian 
fungsi-fungsi seperti yang dijalankan oleh FTC, dilakukan oleh Kejaksaan Agung negara bagian.

Model hampir serupa juga diterapkan di Canada, meski pembagiannya lebih sederhana, 
mengingat pembagiannya hanya dipisah menjadi pemerintah, swasta, dan negara bagian. 
Seperti halnya Amerika Serikat, Canada juga memiliki The Privacy Act 1983, yang berlaku 
mengikat bagi institusi pemerintah, dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komisioner Privasi 
(Privacy Commissioners) yang dibentuk di parlemen. Sedangkan bagi sektor swasta komersial 
berlaku UU Perlindungan Informasi Pribadi dan Dokumen Elektronik atau Personal Information 
Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) ditetapkan pada awal tahun 2000. Aturan 
ini tidak berlaku bagi lembaga-lembaga non-profit, dan dalam pelaksanaannya dibentuk Office 
of the Privacy Commissioner of Canada sebagai pengawas. Selain di tingkat federal lembaga 
serupa juga ditemukan di beberapa negara bagian, seperti: Office of the Information and Privacy 
Commissioner of Alberta  (berdasarkan Personal Information Protection Act/PIPA Alberta), 
Office of the Information and Privacy Commissioner for British Columbia (berdasarkan Personal 
Information Protection Act/PIPA BC), dan Commission d’accès à l’information du Québec 
(berdasarkan An Act Respecting the Protection of Personal Information in the Private Sector/
Quebec Privacy Act).

D.2. Model Dua Otoritas

Perdebatan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi seringkali tidak bisa dilepaskan dari 
isu keterbukaan informasi, sebagai kutub seberangnya, yang ini kemudian berpengaruh pada 
model legislasi, yang berimplikasi pula pada model otoritas pengawasan yang dikembangkan. 
Akibat perdebatan ini, beberapa negara ada yang menggunakan model dua badan, untuk 
memisahkannya dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan hampir serupa, seperti 
Ombudsman dan Komisi Informasi. Model seperti ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa, 
seperti Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Prancis, Yunani, 
Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, 
Spanyol, dan Swedia. Pilihan model dua badan ini menunjukkan bahwa antara kedua badan—
perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi, memiliki perbedaan yang signifikan dalam 
hal peran, kompetensi, dan kewenangan. 

Dalam model dua badan, kekhawatiran utama yang dihadapi adalah potensi konflik antara 
keduanya. Situasi ini sebagai akibat dari adanya dua badan yang beroperasi di suatu area/isu 
yang saling terkait erat mau tidak mau akan menghadapi situasi yang saling berkaitan sekaligus 
bertentangan dan dapat pula saling menegasikan. Bahkan pada praktiknya perdebatan publik 
diantara keduanya juga tak-terelakan, misalnya ketika menghadapi kasus-kasus yang memiliki 
dimensi politik. Pada model ini, ada juga kekhawatiran bahwa badan publik dan individu akan 
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menerima keputusan atau rekomendasi yang saling bertentangan dari kedua badan tersebut. Oleh 
karena itu, jika ada dua badan yang terpisah, perlu ada mekanisme untuk menyelesaikan kasus 
dengan berbagai pendapat atau kemungkinan konflik. Harus ada semacam bentuk perjanjian 
formal untuk meminimalkan konflik, seperti proses konsultasi formal. Kebutuhan akan kerja 
sama ini bahkan dapat dimasukkan ke dalam undang-undang yang relevan. 

D.3. Model Otoritas Tunggal

Meski ada perdebatan, khususnya keterkaitan antara keterbukaan informasi dan perlindungan 
data pribadi, dengan alasan efisiensi dan efektivitas, banyak juga negara yang pada akhirnya 
menganut model satu otoritas, untuk menangani akses informasi publik dan perlindungan privasi 
sekaligus. Negara-negara yang telah membentuk badan gabungan ini misalnya Jerman (di tingkat 
federal), Swiss (di tingkat federal), Estonia, Hungaria, Irlandia, Serbia, Inggris, Slovenia, dan 
Kroasia. Dalam praktiknya, komisi yang ada diberikan wewenang tambahan dengan mengadopsi 
undang-undang baru. 

Kasus di Eropa umumnya memang badan perlindungan data berkembang menjadi komisi 
informasi, namun ada pulu komisi informasi yang berevolusi menjadi badan perlindungan 
data sekaligus. Misalnya di Slovenia, komisi keterbukaan informasi berevolusi menjadi komisi 
informasi bersama inspektorat perlindungan data, yang dikepalai oleh seorang komisioner 
informasi. Model serupa juga dikembangkan di Hungaria, yang menambahkan fungsi pengawasan 
perlindungan data pada komisi informasi, yang telah terbentuk sebelumnya pada 2011. Hungaria 
mengamandemen undang-undang kebebasan informasinya dengan menambahkan aturan 
perlindungan data umum Eropa (EU GDPR) pada 2018, sekaligus menambahkan fungsi otoritas 
perlindungan data.

Namun, penting untuk dicatat bahwa di banyak yurisdiksi, seperti Meksiko dan Inggris, satu 
lembaga telah dibentuk untuk berfungsi baik sebagai regulator dan penegak hukum yang 
berkaitan dengan akses ke informasi dan perlindungan data. Kombinasi fungsi ini tidak boleh 
bertentangan dengan mandat, fungsi dan kekuasaan otoritas penegakan, atau independensi 
dari Eksekutif. Selain itu, beberapa negara telah memilih untuk memiliki beberapa otoritas 
pengawas independen. Di Jerman, peraturan perlindungan data terkait dengan badan publik dan 
swasta terjadi di tingkat negara bagian, dan kemudian ada Komisaris Perlindungan Data Federal 
(Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit-BfDI) yang memantau otoritas 
federal dan badan publik lainnya di bawah kendali pemerintah federal.

Manfaat paling signifikan dari memiliki satu badan adalah keahlian berbagi dan meminimalisir 
perbedaan pendapat antara fungsi perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi. Memiliki 
satu badan juga dapat mengurangi potensi dan kemungkinan konflik kelembagaan, sebab dalam 
praktiknya, banyak permintaan informasi yang berada di bawah yurisdiksi hukum keterbukaan 
informasi, yang akan terkait dengan informasi pribadi. Penyatuan badan dengan dua fungsi ini 
akan memungkinkan penyeimbangan yang lebih baik. Selain itu juga akan lebih mudah bagi 
masyarakat umum untuk memiliki satu kontak dengan badan publik, sehingga mereka dapat 
menggunakan hak mereka dengan lebih baik. Memiliki satu entitas juga menghasilkan kesadaran 
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yang lebih baik dari kedua hak tersebut, yang juga akan meningkatkan kesadaran badan 
publik lainnya. Penciptaan satu badan tunggal dengan dua wewenang juga akan mengurangi 
kemungkinan bahwa badan publik dapat menyalahgunakan perlindungan data. 

Sementara kelemahan dari model satu badan adalah bahaya bahwa satu kepentingan mungkin 
lebih kuat atau dianggap lebih kuat dan badan dimaksud (dengan dua kewenangan) gagal 
melindungi atau menyeimbangkan antara dua kepentingan yang disengketakan. Selain itu, setiap 
konflik cenderung akan diputuskan secara internal daripada secara publik, sehingga tidak ada 
perdebatan publik. Ada juga kekhawatiran bahwa satu badan mungkin tidak dilengkapi dengan 
sumberdaya yang memadai untuk mengambil tugas tambahan. Dalam banyak kasus, fungsi-
fungsi baru yang ditambahkan ke dalam mandat suatu lembaga, telah menghasilkan pekerjaan 
tambahan tanpa penyediaan sumberdaya yang memadai. 

E. OTORITAS PERLINDUNGAN DATA DI BEBERAPA NEGARA

E.1. The Information Commissioner’s Office (ICO) United Kingdom

The Information Commissioner’s Office (ICO) adalah badan independen yang dibentuk untuk 
menegakkan hak informasi di Inggris. ICO mengawasi dan menegakkan sekaligus UU Kebebasan 
Informasi (The Freedom of Information Act 2000-FoI) dan UU Perlindungan Data (Data Protection 
Act 1998-DPA, terakhir diamandemen tahun 2018), dan sejumlah peraturan yang mengatur 
pengungkapan dan penggunaan informasi.17 

Berbeda dengan komisi perlindungan data di beberapa negara yang pembentukannya melekat 
pada lembaga yang sudah ada. Di UK, semula ICO merupakan lembaga pengawas perlindungan 
data yang kemudian diperluas kewenangannya. Semula, pada tahun 1984, The Information 
Commissioner’s Office (ICO) bernama The Office of Data Protection Registrar (the Registrar) 
yang dibentuk berdasarkan Data Protection Act 1984. Selain The Data Protection Registrar, Data 
Protection Act 1984 juga mengamanatkan dibentuk Data Protection Tribunal (Tribunal).18

Kemudian pada tahun 1998, berdasarkan Data Protection Act 1998, the office of Data Protection 
Registrar sebagaimana dimaksud pada section 3(1) (a) Data Commissioner Protection Act 1984 
diubah menjadi office of Data Protection Commissioner.19 Berikutnya pada tahun 2001, bersamaan 
dengan dikeluarkannya UU Kebebasan Informasi, Office of Data Protection Commissioner 
mengubah namanya menjadi The Information Commissioner’s Office (ICO) dengan perluasan 
kewenangan.20 Dalam perjalanannya juga dilakukan penambahan kewenangan. Hingga saat ini, 
ICO mengemban amanat menegakkan beberapa undang-undang sekaligus,21 antara lain: 

- Data Protection Act 2018.

17  UK House of Commons - Culture, Media and Sport Committee, “Appointment of the Information Commissioner”, 
Second Report of Session 2015–16, printed 27 April 2016.
18  UK Data Protection Act 1984, Section 3 (1).
19  UK Data Protection Act 1998, Section 6 (1).
20  UK ICO, https://ico.org.uk/about-the-ico/our-information/history-of-the-ico/our-history/.
21  UK ICO, https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/legislation-we-cover/.
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- The Freedom of Information Act (amended in 2004, 2011, 2015, 2016 and 2018).
- Privacy and Electronic Communications Regulations.
- EU General Data Protection Regulation.
- The Environmental Information Regulations 2004.
- Environmental Protection Public Sector Information (The INSPIRE Regulations 2009).
- eIDAS Regulation (Regulation (EU) 910/2014 on electronic identification and trust 

services for electronic transactions in the internal market).
- Re-use of Public Sector Information Regulations
- NIS Regulations (The Network and Information Systems (Amnd.) Regulations 2018).
- Investigatory Powers Act 2016.

ICO dipimpin oleh seorang Komisioner Informasi (Information Commissioner), dengan dua 
orang Deputy Commissioners, yang dipilih melalui mekanisme:

- Seleksi dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan tim.
- Tim melakukan seleksi terhadap para kandidat.
- Tim Panel menyerahkan dua kandidat kepada Menteri.
- Menteri mengumumkan kandidat utama untuk di sampaikan ke Parlemen
- Parlemen melakukan wawancara, memberikan penilaian, dan memberikan persetujuan.
- Kandidat yang disetujui parlemen ditetapkan menjadi Komisioner ICO oleh Ratu.

E.2. Federal Trade Coommission (FTC) Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara yang menerapkan model multi supervisory auothority/
data protection authority. Salah satu supervisory authority adalah Komisi Perdagangan Federal/
Federal Trade Coommission (FTC), yang sebenarnya didirikan dalam konteks perlindungan data 
kosumen di bidang komersial dan perdagangan. FTC sebagai agen federal bipartisan dengan 
misi ganda yaitu melindungi konsumen dan mempromosikan persaingan yang sehat, karena 
semula lembaga ini merupakan lembaga persaingan usaha.

Dalam perkembangannya lembaga ini diberi kewenangan berkaitan dengan perlindungan 
konsumen yang didalamnya mencakup perlindungan data konsumen. FTC memiliki yurisdiksi 
atas berbagai entitas komersial di bawah wewenangnya untuk mencegah dan melindungi 
konsumen terhadap praktik perdagangan yang tidak adil termasuk privasi yang tidak adil secara 
material dan praktik keamanan data. Kaitannya dengan itu dia dilengkapi dengan wewenang untuk 
mengeluarkan dan menegakkan peraturan privasi di area spesifik (misalnya, untuk pemasaran 
jarak jauh, email komersial, dan privasi anak-anak).22

Selain FTC, jaksa agung di negara-negara bagian juga memiliki kewenangan penegakan serupa atas 
praktik bisnis yang tidak adil termasuk kegagalan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang 
wajar dan pelanggaran hak privasi konsumen yang merugikan konsumen di negara bagian mereka. 
Selain itu, berbagai regulator khusus sektor, terutama yang berada di sektor kesehatan, jasa keuangan, 
telekomunikasi dan sektor asuransi, memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan menegakkan 
peraturan privasi dan keamanan, sehubungan dengan entitas di bawah yurisdiksi mereka.

22  US FTC, https://www.ftc.gov/about-ftc/what-we-do.
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Namun yang paling besar fungsi dan wewenangnya adalah FTC, karena dia mengimplementasikan 
berbagai macam undang-undang dan peraturan, termasuk UU Komisi Perdagangan Federal, 
Peraturan Penjualan Telemarketing, UU Pencurian Identitas, UU Pelaporan Kredit yang Adil, 
dan UU Clayton. Secara total, Komisi memiliki tanggung jawab penegakan atau administratif di 
bawah lebih dari 70 undang-undang, antara lain: Federal Trade Commission Act, Clayton Act, 
Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act, Children’s Online Privacy Protection 
Act, College Scholarship Fraud Prevention Act, dan Consumer Leasing Act.

FTC ini dipimpin oleh lima orang komisioner, yang dicalonkan oleh Presiden dan dipilih oleh 
Senat untuk ditetapkan sebagai komisioner. Masing-masing komisioner mengemban tugas 
dengan masa jabatan tujuh tahun. Dari lima Komisioner tersebut, tidak lebih dari tiga komisioner 
dari partai politik yang sama. Ketua dari komisioner akan dipilih secara langsung oleh Presiden, 
salah satu dari kelima komisioner yang ada. Dalam menjalankan fungsinya, FTC memiliki tiga 
biro khusus dan beberapa office di bawah komisioner, yaitu: 

a. The Bureau of Competition, berwenang di bidang persaingan usaha. Menegakkan UU Anti
Monopoli, Biro ini mempromosikan kompetisi dan perlindungan kebebasan konsumen 
dalam memililih barang dan jasa di basar bebas. 

b. The Bureau of Consumer Protection, memiliki mandat melindungi konsumen dari
tindakan tidak adil dan praktik tidak benar. Biro ini menegakkan beberapa undang-undang 
perlindungan konsumen. Lembaga ini mempunyai kewenangan mengatur, investigasi, 
dan melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil.

c. The Bureau of Economics, yang berwenang melakukan evaluasi dan analisis ekonomi
atas dampak penggunaan kewenangan FTC. 

Selain tiga biro tesebut, FTC memiliki beberapa bagain, salah satunya yang sangat penting adalah 
The Office of Administrative Law Judges yang berwenang membuat putusan independen. 

E.3. Commission Nationale de l’informatique et des Libertés (CNIL) Perancis

Jauh sebelum EU GDPR (Regulasi EU 2016/679) diundangkan, pada tahun 1978, Perancis telah 
membentuk Komisi Nasional untuk Informatika dan Kebebasan atau Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). Lembaga ini adalah otoritas administratif independen 
sebagai otoritas pengawas nasional untuk perlindungan data pribadi. CNIL dibentuk dan 
menjalankan fungsinya berdasarkan UU Data, File (Dokumen), dan Kebebasan (UU No. 78-17, 
6 Januari 1978 - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés).23 Independensi CNIL dijamin oleh komposisi dan organisasinya.

Komisioner CNIL terdiri dari tujuh belas orang yang sebagian besar dipilih oleh badan legislatif. 
CNIL memilih ketua di antara anggota-anggotanya dan tidak menerima instruksi apa pun dari 
pihak berwenang lainnya untuk pemilihan ketua. Mandat para komisioner adalah selama 5 tahun, 
atau, untuk anggota parlemen, selama durasi mandat mereka.24 Komposisi anggota Commission 

23  France Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Act n°78-17 of 6 January 
1978 on Information Technology, Data Files and Civil Liberties) article 13.
24 CNIL, Status & Composition, https://www.cnil.fr/fr/statut-et-organisation-de-la-cnil. 
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Nationale de l’Informatique et des Libertés, terdiri atas:25

(1) Empat anggota Parlemen, terdiri dari: dua anggota Assemblée nationale (ditunjuk oleh 
Majelis Nasional), dan dua anggota Sénat (ditunjuk oleh Senat).

(2) Dua anggota Conseil économique, social et environment (Dewan Ekonomi, Sosial & 
Lingkungan), dipilih oleh badan itu.

(3) Enam anggota dari Pengadilan, terdiri dari:
- Dua anggota atau mantan anggota Conseil d’Etat (Mahkamah Administratif Perancis), 

setidaknya dengan pangkat conseiller (penasihat), dipilih oleh majelis umum Conseil 
d’Etat.

- Dua anggota atau mantan anggota Cour de Cassation (Mahkamah Agung Perancis), 
setidaknya dengan pangkat conseiller (penasihat), dipilih oleh majelis umum Cour 
de Cassation.

- Dua anggota atau mantan anggota Cour des Comptes (Mahkamah Akuntansi), 
setidaknya dengan pangkat conseiller maître (penasihat senior), dipilih oleh Majelis 
Umum Cour des Comptes.

(4) Lima figur publik (ahli) yang memenuhi syarat sebagai ahli atau memahami tentang 
teknologi informasi atau kebebasan individu, terdiri dari:
- Tiga figur publik, ditunjuk oleh keputusan Presiden.
- Satu figur publik yang ditunjuk oleh Presiden Assemblée Nationale (Ketua Majelis 

Nasional).
- Satu figur publik yang ditunjuk oleh Presiden Senat.

(5) Ketua CADA (la Commission d’accès aux documents administratifs/Komisi Akses untuk 
Dokumen Administrasi), atau wakilnya.26

E.4. Komisi Privasi Nasional Philiphina

National Privacy Commission/Komisi Privasi Nasional merupakan otoritas pengawas perlindungan 
data pribadi di Philipina, yang secara eksplisit dikatakan independen. Komisi ini memiliki fungsi, 
kewenangan, dan kelembagaannya diatur pada Pasal 7-10 Chapter II Data Privacy Act of 2012 
(Republic Act 10173). Fungsi Komisi Privasi Nasional adalah mengelola dan mengimplementasikan 
ketentuan UU Privasi Data, dan untuk memantau dan memastikan kepatuhan negara dengan 
standar internasional yang ditetapkan untuk perlindungan data. Secara detail Komisi ini memiliki 
fungsi-fungsi berikut:27

a. Memastikan kepatuhan pengontrol informasi pribadi dengan ketentuan undang-undang.
b. Menerima pengaduan, investigasi, memfasilitasi atau memungkinkan penyelesaian

pengaduan melalui penggunaan proses penyelesaian sengketa alternatif, mengadili,
memberikan ganti rugi atas hal-hal yang mempengaruhi informasi pribadi, menyiapkan
laporan tentang disposisi pengaduan dan penyelesaian investigasi yang dimulai, dan

25  Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés  
Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 75   Version consolidée au 23 May 2019.
26  Sebelumnya terdiri dari 17 anggota, setalah amandemen tahun 2018, menjadi 18 anggota ditambah Ketua CADA (la 
Commission d'accès aux documents administratifs/Komisi Akses untuk Dokumen Administrasi), atau wakilnya.
27 SEC. 7.  Republic Act 10173 – Data Privacy Act of 2012.
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dalam kasus yang dianggap perlu, mempublikasikan laporan tersebut. 
c. Dalam menyelesaikan setiap pengaduan atau investigasi (kecuali jika penyelesaian damai

dicapai oleh para pihak), Komisi akan bertindak sebagai badan kolegial. Untuk tujuan 
ini, Komisi dapat diberikan akses ke informasi pribadi yang tunduk pada keluhan apa 
pun dan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya 
berdasarkan Undang-Undang.

d. Mengeluarkan perintah berhenti, memberlakukan larangan sementara atau permanen
pada pemrosesan informasi pribadi, setelah mendapati bahwa pemrosesan tersebut 
akan merusak keamanan nasional dan kepentingan umum.

e. Memaksa atau mengajukan petisi kepada entitas, lembaga pemerintah atau perangkat
mana pun untuk mematuhi perintahnya atau mengambil tindakan atas masalah yang 
memengaruhi privasi data.

f. Memantau kepatuhan badan-badan pemerintah atau perantaraannya pada langkah-
langkah keamanan dan teknis mereka dan merekomendasikan tindakan yang diperlukan 
untuk memenuhi standar minimum untuk perlindungan informasi pribadi sesuai dengan 
Undang-Undang ini.

g. Berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan sektor swasta lainnya dalam upaya
merumuskan dan melaksanakan rencana dan kebijakan untuk memperkuat perlindungan 
informasi pribadi di negara tersebut.

h. Publikasikan secara teratur panduan untuk semua undang-undang yang berkaitan dengan
perlindungan data.

i. Menerbitkan kompilasi sistem catatan dan pemberitahuan agensi, termasuk indeks dan
alat bantu temuan lainnya.

j. Merekomendasikan kepada Departemen Kehakiman (DOJ) penuntutan dan pengenaan
hukuman yang ditentukan dalam Bagian 25 hingga 29 dari Undang-Undang ini.

k. Meninjau, menyetujui, menolak atau mengubah kode (code of conduct) privasi yang
secara sukarela dipatuhi oleh pengendali informasi pribadi. 

l. Memberikan bantuan pada hal-hal yang berkaitan dengan privasi atau perlindungan data
atas permintaan lembaga nasional atau lokal, entitas swasta atau siapa pun.

m. Mengomentari implikasi pada privasi data dari undang-undang, peraturan atau prosedur
nasional atau lokal yang diusulkan, mengeluarkan pendapat penasihat dan menafsirkan 
ketentuan Undang-Undang ini dan undang-undang privasi data lainnya.

n. Mengusulka undang-undang, amandemen, atau modifikasi undang-undang Filipina
tentang privasi atau perlindungan data sebagaimana diperlukan.

o. Memastikan koordinasi yang tepat dan efektif dengan regulator privasi data di negara lain
dan agen akuntabilitas swasta, berpartisipasi dalam inisiatif internasional dan regional 
untuk perlindungan privasi data.

p. Negosiasi dan kontrak dengan otoritas privasi data lainnya dari negara lain untuk aplikasi
lintas batas dan implementasi masing-masing undang-undang privasi.

q. Membantu perusahaan Filipina yang melakukan bisnis di luar negeri untuk menanggapi
privasi dan undang-undang dan peraturan perlindungan data asing.

r. Secara umum melakukan tindakan yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi
penegakan perlindungan privasi data lintas batas.
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Komisi ini dipimpin oleh seorang Komisioner Privasi, yang juga bertindak sebagai Ketua Komisi, 
dengan dibantu oleh dua Wakil Komisioner Privasi, satu Wakil Komisioner bertanggung jawab 
atas Sistem Pemrosesan Data, dan satu Wakil Komisioner bertanggung jawab atas Kebijakan dan 
Perencanaan. Komisioner dan dua Wakil Komisioner Privasi ditunjuk oleh Presiden Filipina untuk 
masa jabatan tiga tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya selama tiga 
tahun. Lowongan di Komisi harus diisi dengan cara yang sama dengan pengangkatan aslinya.

Komisioner Privasi harus berusia setidaknya tiga puluh lima (35) tahun dan memiliki karakter 
moral yang baik, integritas yang tidak perlu dipertanyakan dan kejujuran, dan pakar di bidang 
teknologi informasi dan privasi data. Komisioner Privasi, Wakil Komisioner, atau siapa pun yang 
bertindak atas nama mereka atau di bawah arahan mereka, tidak bertanggung jawab secara 
pribadi atas tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dalam pelaksanaan tugas mereka.28

Selain itu Komisi diberi wewenang untuk membentuk Sekretariat, dengan Anggota Sekretariat 
harus berpengalaman setidaknya selama lima tahun di lembaga pemerintah mana pun yang 
terlibat dalam pemrosesan informasi pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kantor-kantor 
berikut: Sistem Jaminan Sosial (SSS), Sistem Asuransi Layanan Pemerintah (GSIS), Kantor 
Transportasi Darat (LTO), Biro Pendapatan Internal (BIR), Perusahaan Asuransi Kesehatan Filipina 
(PhilHealth), Komisi Pemilihan Umum (COMELEC), Departemen Luar Negeri (DFA), Departemen 
Kehakiman (DOJ), dan Perusahaan Pos Filipina (Philpost).29

E.5. Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi Malaysia

Salah satu hal yang membedakan antara UU Perlindungan Data Pribadi Malaysia dengan UU 
Perlindungan Data Pribadi negara lainnya adalah daya mengikatnya yang hanya berlaku bagi 
sektor swasta, sehingga badan-badan pemerintah Malaysia tidak tunduk pada undang-undang 
ini. Namun demikian undang-undanag ini tetap membentuk sebuah otoritas perlindungan data, 
yang pengangkatan dan pertanggungjawaban komisionernya:30

(a) Komisioner Perlindungan Data Pribadi ditunjuk, dilantik dan bertanggung jawab kepada 
Menteri.

(b) Dengan persetujuan Menteri, Komisioner dapat menunjuk sejumlah pejabat publik 
sebagai Wakil Komisioner dan sejumlah orang sebagai Asisten Komisioner yang mungkin 
diperlukan untuk membantu Komisioner dalam menjalankan fungsi dan kewenangannnya.

(c) Wakil Komisioner dan Asisten Komisioner yang ditunjuk memegang jabatan untuk periode 
tersebut, menerima remunerasi, tunjangan atau tunjangan, dan harus tunduk pada syarat 
dan ketentuan layanan yang ditentukan oleh Komisioner, dengan persetujuan Menteri.

(d) Wakil Komisioner dan Asisten Komisioner yang ditunjuk harus tunduk pada pengawasan, 
pengarahan, dan kendali Komisioner.

(e) Menteri dapat memberikan perintah umum yang konsisten dengan ketentuan undang-
undang sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Komisioner.

(f) Komisioner menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada 

28  SEC. 9.  Republic Act 10173 – Data Privacy Act of 2012.
29  SEC. 10.  Republic Act 10173 – Data Privacy Act of 2012.
30  Malaysia AKTA 709: Akta Perlindungan Data Peribadi 2010,  Seksyen 47, Seksyen 59, dan Seksyen 60.
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Menteri dan otoritas publik lain.
(g) Komisioner harus sesegera mungkin setelah akhir setiap tahun anggaran mengirimkan 

laporan keuangan kepada Menteri dan oleh Menteri diserahkan kepada otoritas publik 
lainnya.

Mengacu pada undang-undang, Komisioner memiliki fungsi, antara lain, sebagai berikut:31

a. memberi nasihat kepada Menteri tentang kebijakan nasional untuk melindungi data
pribadi dan semua hal lain yang relevan.

b. menerapkan dan menegakkan hukum perlindungan data pribadi, termasuk perumusan
kebijakan dan prosedur operasi.

c. mempromosikan dan mendorong asosiasi atau badan yang mewakili pengguna data
untuk memberikan kode praktik dan menyebarluaskan kode.

d. memantau perkembangan pemrosesan data pribadi, untuk memperhitungkan
kemungkinan dampak dari pengembangan tersebut terhadap privasi individu sehubungan 
dengan data pribadinya.

e. memantau dan mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang ini, termasuk
penerbitan surat edaran, pemberitahuan penegakan hukum atau instrumen lain kepada 
siapa pun.

f. berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang-orang yang melakukan fungsi
perlindungan data pribadi di tempat mana pun di luar Malaysia sehubungan dengan 
hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, termasuk hal-hal yang memengaruhi privasi 
individu terkait dengan data pribadi mereka.

g. untuk melakukan kegiatan apa pun dan untuk melakukan hal-hal yang mungkin diperlukan,
untuk memberikan yang baik dan pantas untuk administrasi Undang-undang ini, atau 
tujuan lain yang konsisten dengan Undang-Undang ini sebagaimana dapat diarahkan 
oleh Menteri.

Komisi memiliki semua wewenang untuk melakukan semua hal yang diperlukan atau kebijaksanaan 
sehubungan dengan pelaksanaan fungsinya berdasarkan undang-undang ini.32

E.6. Komisi Perlindungan Data Pribadi Hong Kong

Personal Data Privacy Ordinance of 1995 memberikan mandat untuk mendirikan Komisioner 
Privasi untuk Data Pribadi (Privacy Commissioner for Personal Data—PCPD), sebagai badan 
independen yang bertugas mengawasi dan menyosialisasikan kepatuhan terhadap undang-
undang (PDPO). Fungsi dari Komisioner Privasi Data Pribadi sangat luas, termasuk diantaranya 
mengawasi dan memasyarakatkan kepatuhan terhadap PDPO, menyosialisasikan kesadaran dan 
pengertian masyarakat terhadap PDPO, memeriksa legislasi yang diajukan agar pemberlakuan 
legislasi tersebut tidak akan mempengaruhi privasi individual, melaksanakan pemeriksaan sistem 
pengelolaan data pribadi, dan melakukan penelitian dalam hal privasi.

Komisioner dari PCPD terdiri dari satu orang Komisaris, yang menjabat selama 5 tahun dan 

31  Malaysia AKTA 709. Seksyen 48.
32  Malaysia AKTA 709 Seksyen 49.
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berhak untuk diangkat kembali untuk tidak lebih dari satu periode 5 tahun berikutnya. Komisaris 
ditunjuk oleh Kepala Eksekutif Hong Kong untuk menjalankan fungsi dan menjalankan 
wewenang yang diberikan oleh Ordonansi untuk melindungi privasi data pribadi. Komisaris 
dapat mengundurkan diri dari kantornya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala 
Eksekutif, atau dapat diganti oleh Kepala Eksekutif dengan persetujuan dari Dewan Legislatif 
atas dasar ketidakmampuan untuk melakukan fungsi-fungsi PCPD atau kelakuan buruk. Kepala 
Eksekutif memiliki wewenang untuk honorarium, serta syarat dan ketentuan pengangkatan 
Komisaris. Seseorang yang ditunjuk sebagai komisaris harus dianggap sebagai pegawai negeri, 
tetapi dia bukanlah agensi pemerintah. Dalam melaksanakan fungsinya, komisi ini memiliki 
beberapa divisi, meliputi: Divisi Keluhan, Divisi Kepatuhan, Divisi Hukum, Divisi Kebijakan dan 
Penelitian, Divisi Komunikasi dan Pendidikan, dan Divisi Dukungan dan Pertanyaan Perusahaan.

E.7. Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura

Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura dikenal dengan Personal Data Protection Commission 
(PDPC), yang melekat pada lembaga yang sudah ada, yaitu The Info‑communications and Media 
Development Authority (IMDA). Pada tahun 2012, IMDA ditetapkan sebagai Personal Data 
Protection Commission berdasarkan Info-Communications Media Development Authority Act 
2016—Act No. 22 of 2016 (Amendments to Personal Data Protection Act 2012).33

PDPC dibentuk oleh menteri terkait yang keanggotaannya tidak kurang dari enam dan tidak 
lebih dari 20 anggota. Satu dari komisioner selain the Chairperson atau Deputy Chairperson 
dapat diangkat menjadi the Chief Executive.34 Selain mengangkat komisioner, Menteri juga dapat 
mengangkat satu atau lebih advisory committees/komite penasehat untuk memberikan nasihat 
kepada Komisi perlindungan data pribadi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi. 
Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, PDPC dapat berkonsultasi dengan komite 
penasihat tetapi tidak terikat oleh hasil konsultasi tersebut.35

Sementara fungsi dari komisi ini antara lain adalah:
(a) mendorong kesadaran perlindungan data di Singapura.
(b) menerima konsultasi, advokasi, teknis, manajemen, atau jasa lainnya terkait dengan 

perlindungan data.
(c) memberikan masukan kepada pemerintah terhadap semua permasalahan yang terkait 

dengan perlindungan data.
(d) mewakili Pemerintah di dunia internasional terkait dengan perlindungan data pribadi. 
(e) melaksanakan penelitian dan pendidikan dan mendorong kegiatan edukasi terkait dengan 

perlindungan data pribadi, termasuk di dalamnya mengatur, melaksanakan seminar, 
workshop dan simposium terkait dengan perlindungan data pribadi dan mendorong 
lembaga lainnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain.

33  Singapure Act No. 22 of 2016: Info-Communications Media Development Authority Act 2016, Section 96: 
amandements The Personal Data Protection Act 2012 (Act 26 of 2012).
34 Singapure Act No. 26 of 2012: Personal Data Protection Act 2012 Sec. 5. (amended by Singapure Act No. 22 of 2016, 
section 10 – 11).
35 Singapure Act No. 26 of 2012 Sec. 7.
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(f) mengatur kerja sama teknis dan pertukaran di perlindungan data pribadi, dengan lembaga 
atau organisasi lainnya, termasuk perlindungan data pribadi asing dan internasional, 
LSM, atas nama pemerintah.

(g) menegakkan dan melaksanakan undang-undang ini.
(h) menegaskan fungsi atau tugas terhadap komisi ini dalam undang-undang tertulis lainnya.
(i) terlibat dalam kegiatan lainnya dan melaksanakan tugasnya atas izin menteri atau untuk 

menunjuk komisi atas perintah dari undang-undang.

Selain PDPC, dalam undang-undang juga diatur mengenai Komisi Banding Perlindungan Data, 
yang terdiri dari 3 atau lebih anggota dari panel banding.36 Setiap organisasi atau orang dapat 
mengajukan banding terhadap segala putusan komisi dalam jangka waktu 28 hari terhadap 
arahan atau putusan dari komisi. Banding juga dapat diajukan kepada Pengadilan atau Pengadilan 
banding.

E.8. Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Korea Selatan

Personal Information Protection Commission (PIPC) atau Komisi Perlindungan Informasi Pribadi 
Korea Selatan didirikan berdasarkan Personal Information Protection Act 2011 (PIPA). Kedudukan 
Komisi Perlindungan Informasi Pribadi berada di bawah Presiden yang menjalankan fungsi 
dan kewenangan secara independen. PIPC adalah komisi kolegial, yang melakukan perannya 
secara independen dalam mandatnya sesuai dengan PIPA. Komisi terdiri dari tidak lebih dari 15 
Komisioner, termasuk satu Ketua dan satu Komisioner Tetap, dengan masa jabatan Ketua dan 
Komisioner adalah tiga tahun, dan mungkin dapat diperpanjang sekali masa jabatan. Pengisian 
ke-15 Komisioner adalah sebagai berikut:

- Lima komisioner diangkat dari kandidat yang dipilih oleh Majelis Nasional. 
- Lima komisioner dari kandidat yang ditunjuk oleh Ketua Hakim Agung.
- Lima komisioner yang diangkat oleh Presiden, dengan mempertimbangkan: orang yang 

direkomendasikan oleh organisasi sipil atau kelompok konsumen terkait privasi; orang 
yang direkomendasikan oleh asosiasi perdagangan yang terdiri dari informasi pribadi 
prosesor; dan orang lain yang memiliki pengetahuan dan pengalaman akademik yang 
terkait dengan informasi pribadi. 

Berdasarkan Pasal 8 Personal Information Protection Act (PIPA), Personal Information Protection 
Commission Korea Selatan memiliki Fungsi, sebagai berikut: 

(1) Komisi akan mempertimbangkan dan menyelesaikan hal-hal berikut: 
- Rencana dasar dan rencana implementasi perlindungan data.
- Hal-hal untuk perbaikan kebijakan, sistem dan perundang-undangan terkait dengan 

perlindungan data.
- Hal-hal untuk koordinasi posisi yang diambil oleh lembaga publik sehubungan 

dengan pemrosesan informasi pribadi.
- Hal-hal mengenai interpretasi dan operasi hukum dan peraturan yang terkait dengan 

perlindungan data.
36  Singapure Act No. 26 of 2012 Section 33.
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- Hal-hal mengenai penggunaan dan penyediaan informasi pribadi.
- Hal-hal mengenai hasil penilaian dampak privasi berdasarkan.
- Hal-hal mengenai saran pendapat (rekomendasi).
- Hal-hal mengenai saran tindakan.
- Hal-hal terkait pengungkapan hasil.
- Hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan dan penyampaian laporan tahunan. 
- Hal-hal yang merujuk pada pertemuan oleh Presiden, Ketua Komisi atau lebih dari 

dua Komisioner berkenaan dengan perlindungan data.
- Hal-hal lain untuk dipertimbangkan dan diselesaikan oleh Komisi berdasarkan 

undang-undang atau peraturan lainnya. 
(2) Komisi dapat, jika perlu untuk musyawarah dan penyelesaian masalah terkait (ayat 

(1) di atas), meminta pendapat pejabat publik terkait, spesialis dalam perlindungan 
data, organisasi sipil dan operator terkait, dan meminta materi yang relevan dari pihak 
berwenang prihatin. 

E.9. Kantor Komisaris Informasi (OAIC) Australia

Kantor Komisaris Informasi Australia atau the Office of the Australian Information Commissioner 
(OAIC), merupakan lembaga independen yang bertindak sebagai otoritas perlindungan 
data nasional untuk Australia, yang didirikan berdasarkan UU Komisaris Informasi Australia 
(Australian Information Commissioner Act) 2010, yang dipimpin oleh Komisaris Informasi 
Australia. Sebenarnya Komisaris Privasi Australia telah ada sejak tahun 1989, yang bekerja untuk 
Kantor Komisaris Privasi, yang merupakan badan regulator privasi nasional hingga tahun 2010. 
Perubahan besar terjadi ketika Australia mengesahkan UU Kebebasan Informasi Federal (Freedom 
of Information Act), yang dibuat pada 2010, dan menetapkan Kantor Komisaris Privasi sebagai 
badan yang bertanggung jawab untuk kebebasan memperoleh informasi, privasi, dan kebijakan 
informasi. Mengikuti model yang berlaku di UK, setelah disahkannya UU Kebebasan Informasi, 
kemudian Kantor Komisaris Privasi bertransformasi menjadi Kantor Komisaris Informasi, yang 
di dalamnya sekaligus juga diberikan wewenang yang terkait dengan pengawasan perlindungan 
data pribadi. 
 
Secara umum, kantor ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu: fungsi privasi, mengacu pada 
Privacy Act 1988 (diamandemen tahun 2000); fungsi terkait kebebasan informasi, merujuk 
pada Freedom of Information Act 1982 (diamandemen 2010), termasuk peninjauan kembali 
keputusan yang dibuat oleh lembaga dan menteri yang mengacu pada undang-undang itu; dan 
fungsi kebijakan informasi pemerintah, yang diatur oleh UU Komisaris Informasi Australia (2010). 
Berdasarkan Privacy Act, Komisaris Privasi memiliki wewenang untuk melakukan investigasi 
untuk menegakkan undang-undang. Selain berdasarkan ketiga undang-undang tersebut, Kantor 
Komisaris Informasi dalam bekerjanya juga berkaitan erat dengan UU Telekomunikasi 1997, UU 
Hukum Pidana 1995, UU Kesehatan Nasional 1953, UU Rekam Medis dan Privasi Informasi 2002 
(NSW), Health Records Act 2001 (Victoria), dan Workplace Surveillance Act 2005 (NSW).

Selain di tingkat federal, negara bagian dan teritori di Australia umumnya juga memiliki undang-
undang perlindungan data sendiri, yang berlaku untuk lembaga pemerintah negara bagian, dan 
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bisnis swasta yang berinteraksi dengan lembaga pemerintah negara bagian. Aturan seperti 
ini misalnya: Information Privacy Act 2014 (Australian Capital Territory), Information Act 
2002 (Nothern Territory), Privacy and Personal Information Protection Act 1998 (New South 
Wales), Information Privacy Act 2009 (Queensland), Personal Information Protection Act 2004 
(Tasmania), dan Privacy and Data Protection Act 2014 (Victoria).
 
Kantor Komisaris Informasi dalam bekerjanya banyak bermitra dengan Kejaksaan Agung, tetapi 
dia tetap sebagai lembaga independen dan melapor langsung ke Parlemen Australia, bukan ke 
Kejaksaan Agung. Komisaris Informasi hanya memberikan laporan kepada Jaksa Agung tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik manajemen informasi Pemerintah Australia. 
Komisaris Informasi dibantu dalam hal ini oleh Komite Penasihat Informasi (IAC), yang terdiri dari 
pejabat senior dari lembaga-lembaga utama dan orang-orang dari luar pemerintah yang memiliki 
kualifikasi atau pengalaman yang sesuai. Selain itu Komisioner juga dilengkapi dengan seorang 
Deputi Komisioner, dan tiga orang Asisten Komisioner, yang membawahi bidang strategi dan 
regulasi, penyelesaian sengketa, dan korporasi. 

E.10. Badan Akses Informasi Publik Argentina

Agency for Access to Public Information (Agencia de Acceso a la Información Pública), 
merupakan pengembangan dari Direktorat Nasional Perlindungan Data, yang sejak tahun 2001 
telah ditugaskan otoritas pengawas UU Perlindungan Data. Badan ini mengalami transformasi 
semenjak disahkannya UU Akses Informasi Publik (UU No. 27.275/2016), yang membentuk 
Badan Akses Informasi Publik sebagai otoritas pengawas. Badan ini adalah entitas yang 
beroperasi dengan otonomi fungsional di dalam Kepala Kantor Staf Presiden. Tugas utamanya 
adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan prosedur yang ditetapkan oleh 
hukum, serta untuk menjamin akses ke informasi publik dan mempromosikan transparansi. 

Selanjutnya pada tahun 2017, melalui amandemen UU Kementerian dan termasuk di antara 
tugas-tugas Kepala Staf Presiden, badan ini sekaligus juga difungsikan sebagai lembaga 
pengawas perlindungan data, untuk mengimplementasikan UU Perlindungan Data tahun 2000. 
Lembaga ini memiliki tugas untuk mengawasi perlindungan data pribadi guna menjamin hak-
hak individu atas kehormatan dan privasi, serta hak mereka untuk mengakses data pribadi 
mereka. Otoritas ini bertanggung jawab atas Registrasi Database Nasional, yang dibuat oleh 
UU Perlindungan Data Nasional, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pengendali dan 
prosesor data. Otorits berfungsi untuk memberi saran dan membantu subjek data pribadi, 
menerima pengaduan dan klaim terhadap pengendali data atas pelanggaran hak-hak informasi, 
akses, perbaikan, pembaruan, pembatasan atau kerahasiaan dalam hal pemrosesan data pribadi. 
Selain itu juga melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terkait dengan kepatuhan dengan 
UU Perlindungan Data Nasional.

UU Perlindungan Data (UU No. No. 25.326/2000) ditetapkan oleh Kongres Nasional Argentina 
pada tahun 2000 sebagai mandat daru Pasal 43 Konstitusi Nasional (1994), yang menetapkan 
prinsip dan aturan utama untuk perlindungan data pribadi. Undang-undang ini memiliki tujuan 
untuk memberikan perlindungan umum terhadap data pribadi yang disimpan dalam arsip, 
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register, basis data, dan platform pemrosesan data lainnya, publik atau pribadi, untuk menjamin 
hak atas privasi dan hak yang berkorelasi, seperti kehormatan, citra, dan keintiman. Pada 
tahun 2003 Komisi Eropa mengakui bahwa Argentina menyediakan tingkat perlindungan yang 
memadai sesuai dengan Petunjuk Perlindungan Data Eropa saat itu (EU Directive No. 46/1995). 
Dikarenakan undang-undang tersebut masih mengacu pada EU Directive 95/46, yang telah 
digantikan dengan EU GDPR (Regulasi (EU) 2016/679), pada 2016 Argentina mulai mengerjakan 
rencana amandemen UU Perlindungan Data yang berlaku saat ini. Perubahan tersebut mengikuti 
prinsip-prinsip utama EU GDPR. 

F. Membangun Otoritas Perlindungan Data Pribadi Bagi Indonesia

Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengembangkan model Lembaga Non Kementerian baik 
yang bersifat independen (independent regulatory agencies), maupun komisi negara atau badan-
badan khusus yang merupakan cabang dari kekuasaan eksekutif (executive branch agencies). 
Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, maka model otoritas independen (independent 
regulatory agencies) sangat penting dan paling tepat untuk menegakkan UU Perlindungan Data 
Pribadi. Otoritas perlindungan data pribadi bukan lah kepanjangan tangan dari kementerian atau 
eksekutif, tetapi merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas independen 
(independent supervisory authority). Independensi otoritas pengawas sangat diperlukan dengan 
kedudukan dan kewenangan yang kuat untuk mengawasi implementasi UU Perlindungan Data 
Pribadi. Baik pengawasan terhadap pengendali dan prosesor data pribadi dari sektor publik 
(pemerintah) maupun privat. Selain itu juga untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan 
hak-hak dari subjek data. 

Terdapat dua pilihan kebijakan dalam undang-undang Perlindungan data pribadi dalam 
pembentukan otoritas independen perlindungan data. Dibentuk secara khusus sebagai lembaga 
tersendiri, seperti Malaysia, Hong Kong dan Korea Selatan, atau dilekatan dan menambah 
kewenangan lembaga yang sudah ada seperti di Inggris, Singapura, dan Amerika Serikat. 
Pilihan kedua biasanya berangkat dari pertimbangan efisiensi dan efektifitas, serta percepatan 
perlindungan data pribadi. Kalau pilihannya melekatkan otoritas perlindungan data pribadi pada 
lembaga yang sudah ada, tetap ada keharusan untuk mengubah struktur, komposisi komisioner, 
serta menambah tugas dan kewenangan lembaga yang sudah ada tersebut, sebagai bagian 
untuk menjamin independensi kerja komisioner yang khusus menangani perlindungan data.

Sebagai gambaran merujuk pada praktik di Amerika Serikat, pengawasan terhadap perlindungan 
data pribadi (konsumen) diberikan pada Komisi Perdagangan Federal/Federal Trade Coommeete 
(FTC), yang di Indonesia kedudukan dan kewenangannya hampir sama dengan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU). Akan pilihan model seperti Amerika Serikat hanya relevan jika 
hukum perlindungan data pribadi semata-mata hanya mengikat dan berlaku bagi sektor swasta 
komersial. Sementara di UK, otoritas perlindungan data pribadi digabungkan kelembagaannya 
dengan komisi informasi, yang dikembangkan menjadi The Information Commissioner’s 
Office (ICO), meski sebelumnya berasal dari otoritas perlindungan data (terlebih dahulu). Di 
Singapura, Personal Data Protection Commission melekat pada lembaga yang sudah ada The 
Info-communications Media Development Authority (IMDA), yang merupakan lembaga yang 
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terkait erat dengan fungsi tata kelola komunikasi dan informatika.37

Oleh karenanya, untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan data 
pribadi, kehadiran otoritas perlindungan data menjadi sangat diperlukan, baik dalam bentuk single 
supervisory authority, atau dilekatkan fungsinya pada lembaga independen lainnya yang sudah 
ada. Idealnya memang sebuah lembaga yang mandiri dan khusus menangani perlindungan data 
pribadi, akan tetapi, dengan menimbang efisiensi, efektifitas perlindungan data pribadi, fungsi 
supervisory authority dalam perlindungan data misalnya dapat dilekatkan pada lembaga lain 
yang terkait, seperti Komisi Informasi atau Ombudsman, dengan keharusan mengubah struktur 
kelembagaan yang sudah ada tersebut. 

F.1. Menjamin Independensi Otoritas

Terdapat banyak indikator untuk menentukan independensi lembaga non-kementerian, yang 
difungsikan sebagai pengawas perlindungan data pribadi, sebagaimana diterapkan oleh berbagai 
model dan negara seperti telah dijelaskan di atas. Uni Eropa misalnya menekankan, independensi 
setidaknya harus bisa dilihat dari: independensi kelembagaan, independensi komisioner, 
independensi organisasi, independensi sumberdaya manusia, dan kontrol keuangan tidak boleh 
mempengaruhi independensi. 

Dengan demikian dalam ketentuan undang-undang perlindungan data pribadi harus seecara 
tegas dan eksplisit merumuskan bahwa Otoritas adalah lembaga negara yang mandiri bebas dari 
intervensi dan kepentingan individu, bisnis, dan lembaga negara lain. Lembaga ini independent 
dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang dan 
peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. 

F.2. Kedudukan Otoritas

Otoritas perlindungan data pribadi merupakan lembaga independen yang kedudukannya 
diatur secara eksplisit di dalam undang-undang termasuk independensinya. Otoritas ini setara 
dengan lembaga-lembaga negara yang lain dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga 
komisionernya juga setara dengan pejabat negara. Secara kelembagaan, otoritas ini hanya 
berkedudukan di Ibu Kota Negara atau tempat lainnya yang ditunjuk, tetapi dia menganut 
sistem sentralisasi (tunggal), tidak terdesentralisasi atau memiliki perwakilan di wilayah-wilayah 
(provinsi/kabupaten/kota). Meski ada pula negara yang memiliki otoritas perlindungan data di 
tingkat pusat (federal) dan negara bagian (daerah), seperti halnya Jerman, tetapi melihat fungsi 
dan kewenangannya, juga pengalaman dari banyak negara, akan lebih efektif jika otoritas ini 
hanya ada satu lembaga dalam satu negara, sehingga akan memudahkan koordinasi dengan 
otoritas negara lainnya, mengingat sifat data yang lintas batas.

F.3. Fungsi, Tugas, Kewanangan, dan Pertanggungjawaban Otoritas

37 Singapure Act No. 22 of 2016: Info-Communications Media Development Authority Act 2016, Section 96: 
amandements The Personal Data Protection Act 2012 (Act 26 of 2012).
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Secara umum fungsi dari otoritas perlindungan data pribadi adalah memastikan perlindungan 
hak-hak subjek data, serta menjamin pengendali dan prosesor data, baik publik maupun privat 
untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan di dalam undang-undang, serta melakukan berbagai 
upaya agar semua pihak yang terkait dengan perlindungan data pribadi menghormati privasi atas 
data pribadi.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, otoritas memiliki tugas untuk: melakukan pemantauan 
kepatuhan seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan data pribadi; menerima pengaduan 
dan menyelesaikan sengket; menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian 
sengketa perlindungan data pribadi melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi yang diajukan 
oleh subjek data pribadi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang; 
mengeluarkan rekomendasi kepada pengendali data dan/atau pihak lainnya yang terkait; otoritas 
juga dapat mengeluarkan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka memenuhi standar minimum 
dalam perlindungan data pribadi berdasarkan undang-undang; tugas lain adalah koordinasi dan 
negosiasi, termasuk berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan sektor swasta dalam upaya 
merumuskan dan melaksanakan rencana dan kebijakan untuk memperkuat perlindungan data 
pribadi, serta negosiasi dalam membuat perjanjian dengan otoritas perlindungan data pribadi 
negara lain; otoritas bertugas pula mempublikasikan panduan langkah-langkah perlindungan 
data pribadi dan berkoordinasi dengan instansi terkait (termasuk mengeluarkan peraturan 
teknis); serta tugas untuk mengambil langkah-langkah lain yang berkaitan dengan perlindungan 
data pribadi.

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, otoritas harus dilengkapi setidaknya dengan lima 
kelompok kewenangan: kewenangan investigasi, kewenangan korektif, kewenangan dan kuasa 
penasihat, kewenangan koordinasi dan negosiasi, dan kewenangan lain terkait perlindungan data 
pribadi, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

(1) kewenangan investigasi berikut: 
a. melakukan mediasi dan menyelesaiakan sengketa. 
b. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
c. meminta dan memperoleh catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh 

pengendali data pribadi baik orang, badan privat, maupun badan publik terkait, 
untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa perlindungan 
data pribadi.

d. mendapatkan akses ke sistem pun dari pengendali dan prosesor, termasuk ke setiap 
peralatan dan sarana pemrosesan data, sesuai dengan hukum.

e. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang 
terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi.

f. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi non-
litigasi dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi.

g. melakukan investigasi dalam bentuk audit perlindungan data.
h. melakukan peninjauan kembali sertifikasi.
i. memberi tahu pengendali atau prosesor data pribadi tentang dugaan pelanggaran. 
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(2) kewenangan pemantauan dan korektif sebagai berikut: 
a. mengeluarkan peringatan kepada pengendali atau prosesor bahwa operasi 

pemrosesan yang dimaksud cenderung melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b. mengeluarkan teguran kepada pengendali atau prosesor di mana operasi pemrosesan 
telah melanggar ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. memerintahkan pengendali atau prosesor untuk memenuhi permintaan subjek 
data untuk menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

d. memerintahkan pengendali atau prosesor untuk menjalankan operasi pemrosesan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara yang 
ditentukan dan dalam periode yang ditentukan.

e. memerintahkan pengendali untuk mengkomunikasikan pelanggaran data pribadi 
kepada subjek data.

f. memaksakan batasan sementara atau definitif termasuk larangan pemrosesan.
g. memerintahkan perbaikan atau penghapusan data pribadi atau pembatasan 

pemrosesan dan pemberitahuan tindakan tersebut kepada penerima data pribadi 
telah diungkapkan.

h. menarik sertifikasi atau untuk memerintahkan lembaga sertifikasi untuk menarik 
sertifikasi yang dikeluarkan, atau untuk memerintahkan lembaga sertifikasi untuk 
tidak mengeluarkan sertifikasi jika persyaratan untuk sertifikasi tidak atau tidak lagi 
dipenuhi.

i. mengenakan denda administrasi.
j. memerintahkan penangguhan aliran data ke penerima di negara ketiga atau ke 

organisasi internasional. 
    

(3) kewenangan dan kuasa penasihat: 
a. memberi saran kepada pengendali sesuai dengan prosedur konsultasi.
b. mengeluarkan dan menyampaikan pendapat, atas inisiatifnya sendiri atau atas 

permintaan, kepada DPR, pemerintah, atau lembaga-lembaga dan badan-badan 
lain serta kepada publik tentang masalah yang berkaitan dengan perlindungan data 
pribadi.

c. mengesahkan pemrosesan, jika hukum mengharuskan otorisasi sebelumnya.
d. menerbitkan opini dan menyetujui konsep kode perilaku (code of conduct).
e. mengakreditasi lembaga sertifikasi.
f. menerbitkan sertifikasi dan menyetujui kriteria sertifikasi.
g. mengadopsi klausul perlindungan data standar.
h. mengesahkan klausul kontraktual.
i. mengesahkan pengaturan administrasi.
j. menyetujui aturan perusahaan (internal privacy policy) yang mengikat. 

(4) kewenangan koordinasi dan negosiasi
a. Melakukan koordinasi dengan lembaga negara yang lain dan pihak swasta.
b. melakukan negosiasi dalam membuat perjanjian dengan otoritas perlindungan data 
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pribadi negara lain, dalam rangka penerapan dan pelaksanaan undang-undang 
masing-masing negara secara extra-territorial.

(5) kewenangan lain terkait langkah-langkah perlindungan data pribadi: 
a. melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memfasilitasi penegakan perlindungan 

data pribadi.
b. memberikan pendapat dan saran terhadap pembentukan dan penerapan peraturan 

lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
c. menetapkan petunjuk teknis standar perlindungan data pribadi dan menyelesaikan 

sengketa pelanggaran data pribadi.
d. membuat ketentuan/peraturan lebih lanjut bagi pelaksanaan tugas, wewenang 

dan fungsi otoritas, serta petunjuk teknis standar perlindungan data pribadi dan 
penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi (pembentukan peraturan otoritas).

Otoritas perlindungan data pribadi sebagai lembaga independen, bertanggung jawab kepada 
Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya 
kepada DPR. Selain itu, otoritas ini juga wajib membuat laporan tahunan berkaitan dengan 
pelaksanaan tugas dan kewenangannya, serta mempublikasikan laporan tahunan, kinerja, dan 
informasi publik lain kepada publik secara berkala. 

F.4. Struktur dan Pengisian Komisioner

Seperti halnya independent regulatory agency lainnya, otoritas perlindungan data pribadi juga 
harus dilengkapi setidaknya dengan adanya komisioner, tenaga ahli (task force), dan sekretariat 
atau sekretariat jenderal. Keberadaan tenaga ahli menjadi sangat penting, mengingat luasnya 
tugas dan fungsi lembaga ini, sekaligus kompleksitas masalah yang terkait dengan perlindungan 
data pribadi. Struktur tenaga ahli juga dibedakan dengan sekretariat/sekretariat jenderal, 
mengingat tugas dan fungsi yang berbeda. Tenaga ahli pada intinya bertindak sebagai organ 
kunci dalam memastikan berjalannya tugas dan fungsi otoritas, secara optimal, efektif, dan 
efisien. Sementara sekretariat/sekretariat jenderal lebih pada dukungan administrasi, keuangan, 
dan kelembagaan lainnya, yang dalam pembentukannya juga harus memperhatikan prinsip 
independensi sumberdaya manusia, yang menjadi salah satu indicator independensi dari 
otoritas ini. Selain itu jika diperlukan, otoritas juga dapat membentuk tim penasihat ahli (advisory 
committee), sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (seperti model 
yang dikembangkan di Hong Kong). 

Mengacu pada tugas dan fungsi yang dimiliki dari lembaga ini, dalam konteks Indonesia, 
otoritas perlindungan data pribadi setidaknya harus diisi oleh lima (5) orang komisioner. Jumlah 
lima orang komisiner itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan satu (1) orang ketua, dan 
empat (4) orang wakil ketua, yang terdiri dari wakil ketua bidang kepatuhan, wakil ketua bidang 
pengaduan dan investigasi, wakil ketua bidang penyelesaian sengketa, serta wakil ketua bidang 
kebijakan dan kerjasama.

Kelima orang komisioner tersebut harus merepresentasikan unsur masyarakat, bisnis (sektor 
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swasta), pemerintah, dan akademisi. Dari lima orang komisioner tersebut minimal harus ada dua 
(2) orang komisioner perempuan, dan dua (2) orang yang memiliki latar belakang hukum, untuk 
memastikan optimalnya fungsi terkait investigasi dan penyelesaian sengketa. Selain itu juga 
harus disiapkan kriteria minimal dari calon kandidat komisioner, misalnya: umur minimal empat 
puluh (40) tahun dan maksimal lima puluh lima (55) tahun; tidak memiliki afiliasi dengan partai 
politik setidaknya dalam lima tahun terakhir sebelum mencalonkan diri sebagai komisioner; 
memiliki pengalaman di bidang data dan informasi minimal sepuluh (10) tahun, yang ditunjukan 
dengan pengalaman kerja, karya tulis, dan bukti-bukti lainnya. 

Pengisian komsioner dilakukan melalui proses seleksi oleh tim independen yang dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden dan melibatan panel ahli. Tim seleksi harus mengajukan ke DPR 
minimal tujuh (7) nama dan sebanyak-banyaknya sepuluh (10) nama kandidat untuk dilakukan 
proses wawancara (fit and proper test) dan pemilihan terhadap lima (5) diantaranya. Presiden 
menetapkan lima (5) komisioner yang dipilih DPR berdasarkan Keputusan Presiden, dan Ketua 
otoritas perlindungan data pribadi dipilih dari dan oleh komisioner tanpa campur tangan pihak 
luar. Komisioner memegang jabatannya untuk periode lima (5) tahun, dan dapat dipilih kembali 
untuk satu periode jabatan (lima tahun).

***
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PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atau Institute for Policy Research and Advocacy, adalah sebuah 
organisasi hak asasi manusia, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Tujuannya turut berpartisipasi dalam 
usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia 
pada umumnya –sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejak awal, 
semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan 
masyarakat sipil melalui kegiatan penelitian, advokasi dan promosi hak asasi manusia.

Saat ini ELSAM memiliki tiga kegiatan utama, yang terdiri atas: (1) pengarusutamaan hak asasi manusia dalam 
pengambilan kebijakan; (2) studi dan produksi pengetahuan hak asasi untuk mendukung advokasi kebijakan; dan 
(3) Pendidikan Hak Asasi Manusia.

Dalam kegiatan pengarusutamaan hak asasi manusia dalam pengambilan kebijakan, ELSAM secara terus-menerus 
mendorong pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap proses pembentukan kebijakan, 
seperti: (i) Memberikan masukan dan rekomendasi bagi lembaga legislatif dan pemerintah; (ii) Menyusun catatan 
kritis melalui berbagai policy brief atas suatu rancangan kebijakan; (iii) Monitoring pelaksanaan fungsi legislasi; 
(iv) Menyediakan pendampingan teknis keahilan bagi lembaga-lembaga pemerintah; dan (v) Melakukan berbagai 
kemitraan strategis dengan berbagai lembaga.

Berikutnya pada kegiatan studi dan produksi pengetahuan hak asasi untuk mendukung advokasi kebijakan, ELSAM 
melakukan berbagai penelitian dan produksi pengetahuan untuk mendorong pembentukan kebijakan berbasis bukti 
(evidence based policies), dengan pendekatan hak asasi manusia (human rights based approach). Fokus-fokus 
studi ELSAM antara lain:

• Bisnis dan hak asasi manusia: Mengkaji dampak operasi korporasi terhadap hak asasi, termasuk mendorong 
lahirnya berbagai kebijakan untuk mengaplikasikan UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

• Internet dan hak asasi manusia: Meneliti mengenai implikasi kemajuan teknologi infromasi dan komunikasi 
terhadap perlindungan hak asasi, termasuk isu tatakelola internet, kebijakan konten, perlindungan data 
pribadi, keamanan siber, dan respon terhadap berbagai perkembangan terbaru inovasi teknologi (fintech, 
e-commerce, big data, artificial intelligence).

• Perlindungan kebebasan sipil: ELSAM ingin memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap 
kebebasan sipil di Indonesia melalui berbagai kegiatan studi dan advokasi kebijakan, khususnya yang terkait 
dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul/berorganisasi, kebebasan beragama, termasuk 
respon terhadap makin maraknya praktik-praktik intoleransi.

• Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu: ELSAM secara intensif mempromosikan pengadopsian 
pendekatan keadilan transisional untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat di masa 
lalu. Tujuannya untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korbannya, serta mencegah keberulangan. 

Kemudian sebagai bagian dari upaya promosi dan penguatan kapasitas pemangku kepentingan, ELSAM terus 
menyelenggarakan berbagai pendidikan hak asasi manusia, melalui unit khusus pelatihannya. Pendidikan ini seperti 
Kursus HAM untuk Pengacara; Penyelenggaraan pelatihan dengan topik-topik khusus, seperti penanganan kasus 
HAM yang berat, kursus hak asasi manusia bgai aparat penegak hukum; dan Pelatihan untuk mempromosikan 
penggunaan pendekatan berbasis hak, bagi pengambil kebijakan, dan sektor bisnis, termasuk di dalamnya pelatihan 
bisnis dan hak asasi manusia, serta pelatihan yang terkait dengan perlindungan data pribadi.

Alamat:
Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA 
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Salah satu kepingan (puzzle) penting dalam memastikan 
bekerja efektifnya sebuah UU Perlindungan Data Pribadi adalah 
keberadaan dari otoritas pengawas independen perlindungan data 
pribadi (independent supervisory authority) atau data protection 
authority (DPA). Oleh karenanya UU Perlindungan Data Pribadi 
juga harus secara tegas dan jelas mengatur pijakan hukum yang 
menetapkan mandat, kekuasaan, dan independensi dari otori-
tas tersebut. Secara umum di dunia ada dua model penegakan 
hukum perlindungan data pribadi: pertama dengan penciptaan 
otoritas pengawasan independen, dan kedua model yang berbasis 
kementerian. Dari tujuh perjanjian dan standar internasional 
yang relevan dengan perlindungan data pribadi, lima diantaranya 
mengharuskan pembentukan otoritas pengawas independen.    

Pembentukan otoritas pengawas independen itu misalnya ditegaskan oleh European Union General 
Data Protection Regulation (EU GDPR), maupun ketika masih berlaku EU Directive No. 46/1995 
dan Konvensi 108 Dewan Eropa. Bahkan keberadaan otoritas pengawasan independent ini men-
jadi salah satu elemen di dalam menentukan level kesetaraan hukum perlindungan data pribadi 
yang berlaku di EU, dengan negara lainnya. Otoritas perlindungan data independen merupakan 
lembaga publik yang berfungsi memastikan perlindungan data pribadi dan kepatuhan pengendali dan 
prosesor data pribadi, baik individu atau badan privat maupun lembaga publik terhadap 
peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data. Lembaga ini menjadi salah satu aktor 
kunci dalam upaya perlindungan data, yang berfungsi sebagai ujung tombak regulator di bidang 
privasi dan perlindungan data. Peran kunci lembaga ini tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan 
privasi dan perlindungan data, tetapi juga dalam hal peningkatan kesadaran, konsultasi, dan 
pengembangan jaringan. Dibutuhkan independensi kelembagaan, personal-sumberdaya manusia, 
fungsi/kewenangan dari domain pribadi maupun politik.




