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• Saat ini Kementerian Kominfo sedang menggodok Perubahan terhadap PP PSTE 
(PP82/2012), termasuk dalam perlakukan data center. Terdapat pemilahan data 
elektronik dari sisi perlakuan dikaitkan dengan penampatan data centernya. 

• Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan dan
memproses Data Elektronik Strategis pada pusat data dan pusat pemulihan
bencana di wilayah Indonesia.

• Penempatan dan pemrosesan pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di 
wilayah Indonesia tersebut diatur oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor
terkait

• Maka pengatur sektor akan menentukan mana data elektronik bersifat strategis
di sektornya. Hal ini berkaitan dengan : 
• Data Elektronik Strategis adalah Data yang berdampak strategis terhadap kepentingan umum, 

pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan
negara.

• Data Elektronik Berisiko Tinggi adalah data yang berdampak terbatas pada kepentingan
pemilik data elektronik dan sektornya.

• Data Elektronik Berisiko Rendah adalah data elektronik selain kategori strategis dan tinggi.
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DATA ELEKTRONIK STRATEGIS

ARAH PENGATURAN PUSAT DATA

▪ Ancaman dan/atau gangguan terhadapnya
mengakibatkan: 
1. terganggunya penyelenggaraan negara;
2. terganggunya pertahanan dan keamanan;
3. terganggunya proses penegakan hukum;   

dan/atau
4. terganggunya perekonomian nasional.

▪ Diidentifikasi dan ditetapkan oleh Instansi
Pengawas dan Pengatur Sektor, Instansi, 
dan/atau institusi dengan memperhatikan
karakteristik kebutuhan perlindungan hukum
dan sifat strategis penyelenggaraan Sistem
Elektroniknya

▪ Wajib dikelola, diproses, dan disimpan di 
wilayah Indonesia 

▪ Pengelolaan, Pemrosesan, dan Penyimpanan
wajib menggunakan jaringan Sistem
Elektronik Indonesia 

▪ Dilarang dikirim, dipertukarkan, disalin ke
luar wilayah Indonesia 

DATA ELEKTRONIK BERESIKO TINGGI DATA ELEKTRONIK BERESIKO 
RENDAH

▪ Ancaman dan/atau gangguan
terhadapnya mengakibatkan
terganggunya penyelenggaraan layanan
pada sektor terkait

▪ Tidak wajib untuk dikelola dan disimpan
di Indonesia

▪ Pengelolaan, Pemrosesan, dan
Penyimpanan Data wajib memastikan
tidak mengurangi efektivitas
pelaksanaan yurisdiksi hukum Indonesia 

▪ Ancaman dan/atau gangguan terhadapnya
mengakibatkan terganggunya layanan
operasional badan usaha terkait

▪ Tidak wajib untuk dikelola dan disimpan di 
Indonesia

▪ Pengelolaan, Pemrosesan, dan
Penyimpanan Data wajib memastikan tidak
mengurangi efektivitas pelaksanaan
yurisdiksi hukum Indonesia 

Untuk seluruh jenis data:
1.Pengelolaannya wajib memenuhi ketentuan perlindungan penyelenggaraan data elektronik, jaminan 
perlindungan data pribadi, dan penegakan kedaulatan negara 
2. Wajib dapat diakses dan diproses untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 



www.kominfo.go.id @kemkominfo



www.kominfo.go.id @kemkominfo

CONTOH KLASIFIKASI DATA: PEMERINTAHAN
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CONTOH KLASIFIKASI DATA: KESEHATAN
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SEKTOR LAINNYA?

Klasifikasi data masing-masing sektor ditentukan oleh regulator sektor
tersebut



TERIMA KASIH


