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GLOSARIUM

ADM:
ASEAN Digital Masterplan 2025

ADGMIN:
Pertemuan Menteri-menteri Digital ASEAN

AMS:
Negara-negara Anggota ASEAN

APEC CBPR:
Asia Pacific Economic Cooperation Cross Border Data Privacy Rules/ Peraturan Privasi Lintas 
Batas sebagai bagian dari Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik

ASEAN:
Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara

ASEAN DDG:
Kerangka Kerja ASEAN tentang Tata Kelola Data Digital

ASEAN PDP:
Kerangka Kerja ASEAN tentang Perlindungan Data Pribadi

BCR:
Binding Corporate Rules/ Aturan Perusahaan yang Mengikat

CBDF:
ASEAN Cross Border Data Flow Mechanisms/ Mekanisme Arus Data Lintas Batas ASEAN

COD:
Cash on Delivery/Bayar di tempat

CIPE:
Center for International Private Enterprise

DO:
Desired Outcome/ Hasil yang Diinginkan

DPA:
Otoritas Perlindungan Data

EA:
Enabling Action/Aksi yang Memungkinkan



7

UE:
Uni Eropa

FDI:
Investasi Asing Langsung

IoT:
Internet untuk Segala

IRR:
Implementing Rules and Regulations/Kaidah dan Peraturan Pelaksanaan

GDPR:
European Union General Data Protection Regulation/ Peraturan Umum tentang Perlindungan 
Data Uni Eropa

Kemenkominfo:
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

MCC:
Model Klausul Kontrak ASEAN

NPC:
Komisi Privasi Nasional

PDP:
Perlindungan Data Pribadi

PDPA:
Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertemuan Menteri-menteri Digital ASEAN (ADGMIN) memperkenalkan ASEAN Digital 
Masterplan 2025 (ADM) guna mewujudkan visi ASEAN sebagai komunitas dan blok ekonomi 
digital yang terdepan, yang didukung oleh layanan, teknologi, dan ekosistem digital yang aman 
dan transformatif. ADM melengkapi kehadiran Kerangka Kerja ASEAN tentang Perlindungan Data 
Pribadi dan Kerangka Kerja ASEAN tentang Tata Kelola Data Digital, dengan menetapkan delapan 
Hasil yang Diinginkan (Desired Outcome), masing-masing dengan Aksi yang Memungkinan 
(Enabling Action) untuk dapat mencapai visi ini pada tahun 2025. 

Salah satu target ADM adalah terselenggaranya layanan digital yang terpercaya dan pencegahan 
terjadinya kerugian pada konsumen. Ekonomi digital di ASEAN bertumbuh paling pesat di dunia 
dengan prediksi mencapai nilai 1 triliun USD pada 2030. Peraturan yang komprehensif, terutama 
mengenai perlindungan data dan tata kelola data di setiap negara-negara ASEAN, diperlukan 
untuk menjaga hak-hak konsumen dan meningkatkan kepercayaan publik selama ledakan 
ekonomi digital di ASEAN. 

Perlindungan data diatur secara beragam di Negara-negara Anggota ASEAN (AMS). Sebagian 
besar AMS sudah memiliki peraturan perlindungan data pribadi, meskipun dalam beberapa 
kasus masih tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berbeda (seperti yang 
terjadi di Indonesia dan Vietnam). Negara-negara yang memiliki undang-undang perlindungan 
data pribadi yang terkonsolidasi harus tetap mempertimbangkan perbaikan, seperti memberikan 
ketentuan yang jelas tentang transfer data transnasional (Filipina) dan mewajibkan adanya 
pemberitahuan dalam hal terjadinya pembobolan data (Malaysia).

Kurangnya kerangka perlindungan terhadap data biasanya disertai dengan kategorisasi data 
yang kabur, yang dapat berdampak pada kebijakan terkait data lainnya termasuk lokalisasi 
data, serta ketidakjelasan dalam tata kelola data dan mekanisme berbagi data (data sharing) 
lintas batas. Secara bersama-sama, masalah-masalah ini menghambat potensi pertumbuhan 
ekonomi digital di ASEAN. Kemungkinan terburuknya, kesenjangan peraturan juga dapat menarik 
investasi yang bersifat korosif yang dapat merugikan konsumen dalam jangka panjang. Dua 
contoh kesenjangan tata kelola (governance gaps) yang dimaksud adalah kecenderungan AMS 
dalam memberlakukan kebijakan lokalisasi data dan kurangnya kerangka peraturan di tingkat 
regional tentang investasi infrastruktur digital. 

Untuk menghilangkan kesenjangan tata kelola tersebut, Sekretariat ASEAN, melalui badan 
atau pertemuan sektoral, harus proaktif dalam mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran para pihak yang berkepentingan mengenai hubungan antara regulasi 
data dengan investasi infrastruktur digital, serta harus merumuskan kerangka peraturan dan 
dokumen panduan untuk investasi infrastruktur digital di ASEAN.
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TINJAUAN TERHADAP LANSKAP EKONOMI 
DIGITAL ASEAN: POTENSI DAN KEKURANGAN

Ekonomi digital di Asia Tenggara menjadi salah satu yang mengalami pertumbuhan paling 
pesat di dunia setelah menghasilkan sekitar 150 miliar USD pada tahun 2020 dan diperkirakan 
mencapai 1 triliun USD pada tahun 2030 (Kearney, 2021). Peningkatan penetrasi internet dan 
penggunaan ponsel memperluas pasar bagi layanan digital di Asia Tenggara sekaligus menarik 
investasi baik domestik maupun asing untuk menyediakan solusi digital bagi para konsumen. 
Sektor perdagangan elektronik (e-commerce), makanan dan transportasi, serta media online 
yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN diprediksi 
akan tetap memegang peran yang signifikan kedepannya.

Kebijakan untuk memastikan perlindungan data dan transparansi dalam pembagian (sharing) dan 
pemrosesan data diperlukan untuk melindungi hak digital konsumen tanpa menghambat inovasi 
guna mendukung potensi pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN. Akses terhadap data pengguna 
penting bagi platform digital untuk berinovasi—misalnya untuk menghadirkan layanan yang 
sesuai dengan profil konsumen (Chen, 2020). Kegiatan berbagi 
data (data sharing) antar platform juga membantu bisnis untuk 
mengembangkan produk dan layanan yang dapat dipasarkan 
secara efisien. Hal ini membantu menciptakan peluang bisnis 
baru, meningkatkan kerja sama lintas sektor misalnya dalam 
hal integrasi rantai nilai, serta meningkatkan efisiensi melalui 
keterkaitan dan integrasi data (OECD, 2019, hal. 64). Regulasi 
perlu secara hati-hati menyeimbangkan berbagai manfaat ini 
dengan risiko pelanggaran privasi sehingga baik kepentingan 
bisnis maupun konsumen dapat terlindungi secara memadai.

Kesenjangan peraturan di Negara-negara Anggota ASEAN (AMS) 
harus diatasi untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital di 
tingkat regional. Meningkatnya jumlah pengguna layanan digital 
seringkali tidak disertai dengan peraturan yang memadai di 
berbagai bidang seperti perlindungan data pribadi. Meskipun 
ketimpangan ini terlihat jelas di negara-negara seperti Vietnam 
dan Indonesia, negara-negara dengan kerangka peraturan yang 
relatif lebih baik seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina juga masih menghadapi 
tantangan di tatanan implementasi kebijakan (World Bank, 2019). Kurangnya peraturan mengenai 
akses atas data pribadi dan berbagi data yang komprehensif dapat berdampak negatif terhadap 
kepercayaan konsumen, sehingga mencegah ekonomi digital mencapai potensi yang maksimal. 

Kepercayaan konsumen digital sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi digital di 
ASEAN. Apalagi, ASEAN termasuk wilayah yang paling rentan terhadap serangan siber dan 
kebocoran data pribadi (Microsoft, 2019) yang menyebabkan turunnya kepercayaan konsumen 
pada beberapa layanan digital seperti pembayaran elektronik. Sebagai contoh, banyak konsumen 
Malaysia dan Thailand yang lebih memilih pembayaran tunai saat kirim (cash on delivery atau 

Kepercayaan konsumen 
digital sangat penting dalam 
mendukung kegiatan ekonomi 
digital di ASEAN. Apalagi, 
ASEAN termasuk wilayah 
yang paling rentan terhadap 
serangan siber dan kebocoran 
data pribadi (Microsoft, 2019) 
yang menyebabkan turunnya 
kepercayaan konsumen pada 
beberapa layanan digital 
seperti pembayaran elektronik.
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COD) (Brewer, 2017 dari Ismail & Masud, 2020; Laksanapanyakul, 2020) dengan alasan keamanan 
dan privasi (Ismail & Masud, 2020). Apabila masalah kepercayaan ini tidak diatasi, hal ini dapat 
berdampak pada rendahnya tingkat adopsi alat dan layanan digital yang dapat menghambat 
pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN (World Bank, 2019; Kearney, 2020). 

ASEAN Digital Masterplan 2025 (ADM) menyadari tantangan-tantangan ini dan karenanya 
telah menjadikan “penyediaan layanan digital yang terpercaya dan pencegahan bahaya 
konsumen” sebagai salah satu Hasil yang Diinginkan, yaitu pada Desired Outcomes (DO) 3. DO 3 
menekankan bahwa adopsi layanan digital yang lebih luas ditentukan oleh tingkat kepercayaan 
konsumen, sehingga praktik terbaik (best practice) dalam keamanan siber dan tata kelola data 
perlu diterapkan secara luas. Enabling Actions (EA) atau Aksi yang Memungkinkan 3.3 untuk 
mencapai Desired Outcomes 3 menyarankan untuk “Mengidentifikasi Perbaikan dalam Hukum 
dan Peraturan tentang Pengelolaan Perlindungan Data dan Aktivitas Terkait Data Lainnya yang 
Dapat Berbahaya”.

Pembahasan pada makalah ini fokus pada Desired Outcome 3 dan Enabling Action 3.3 dan 
meninjau peraturan perlindungan data dan tata kelola data di beberapa AMS, yaitu Singapura, 
Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Selain Singapura, negara-negara ini dipilih 
karena status mereka sebagai negara berkembang di ASEAN. Sedangkan Singapura sendiri 
diikutsertakan dalam perbandingan karena merupakan negara ASEAN dengan peraturan 
perlindungan data yang terkonsolidasi.1

Meskipun tata kelola data (data governance) sebenarnya mencakup berbagai macam topik, diskusi 
pada makalah ini terbatas pada perlindungan data pribadi dan praktik berbagi data (data sharing) 
serta mengkaji bagaimana mereka diatur di negara-negara ASEAN tersebut di atas. Perlu juga 
diketahui bahwa perlindungan data dan pembagian data tidak selalu dapat dipisahkan secara 
jelas dan justru sering saling bersinggungan dalam pembahasan kebijakan. Selain menyoroti 
manfaat yang dapat dicapai melalui reformasi peraturan, makalah ini juga akan membahas 
risiko investasi korosif di ASEAN apabila kesenjangan-kesenjangan dalam regulasi tidak diatasi.

Makalah ini akan dibuka dengan tinjauan umum tentang masalah dan kesenjangan dalam isu 
yang diteliti, dilanjutkan dengan tinjauan umum ADM dan tinjauan terhadap peraturan di beberapa 
AMS, diskusi tentang investasi digital di ASEAN dan identifikasi kemungkinan kesenjangan tata 
kelola, dan akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

1 Kajian terhadap Myanmar, Kamboja, Brunei, dan Laos untuk sementara dikesampingkan mengingat belum ada upaya signifikan 
untuk mengembangkan undang-undang perlindungan data yang komprehensif di negara-negara tersebut.
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ASEAN DIGITAL MASTERPLAN: MEMBANGUN 
NORMA TATA KELOLA DATA DI ASEAN

ADM hadir sebagai panduan untuk praktik terbaik (best practice) yang komprehensif dan 
terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN. ADM mengidentifikasi 
hambatan dan masalah yang ada dalam pembangunan ekonomi digital ASEAN dan memberikan 
rekomendasi untuk mengatasinya. ADM berangkat dari Kerangka Kerja ASEAN tentang 
Perlindungan Data Pribadi (ASEAN PDP) dan Kerangka Kerja ASEAN tentang Tata Kelola Data 
Digital 2018 (ASEAN DDG). ADM menyadari pentingnya fasilitasi terhadap arus data lintas batas 
dalam mengembangkan ekonomi digital ASEAN. ADM juga memperjuangkan pengembangan 
peraturan-peraturan yang disusun berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Mekanisme Arus Data 
Lintas Batas ASEAN (CBDF) 2021. 

ADM memiliki visi ASEAN sebagai kawasan ekonomi digital terdepan dengan layanan, teknologi, 
dan ekosistem digital yang transformatif, aman dan terlindungi. Guna mencapai hal-hal tersebut, 
ADM menetapkan delapan “Hasil yang Diinginkan” (Desired Outcomes atau DO), masing-masing 
dengan “Aksi yang Memungkinkan” (Enabling Actions atau EA) untuk mencapai visi pada 
tahun 2025. “Hasil yang Diinginkan” adalah capaian yang ditargetkan, sedangkan “Aksi yang 
Memungkinkan” adalah tindakan yang disarankan untuk dilakukan untuk mencapainya.

Desired Outcome 3 dan Enabling Action 3.3 bertujuan untuk meningkatkan tersedianya layanan 
digital yang tepercaya dan pencegahan kerugian terhadap konsumen (DO 3) dengan meningkatkan 
kualitas hukum dan peraturan tentang pengelolaan perlindungan data dan aktivitas terkait data 
lainnya yang mungkin berdampak negatif (EA 3.3). Hal ini dapat dicapai dengan mengatasi isu-isu 
penting, seperti menetapkan posisi ASEAN dalam mengatur platform ‘big tech’; mengembangkan 
legislasi model ASEAN; menyelaraskan undang-undang perlindungan data di negara-negara 
ASEAN untuk mempromosikan pengiriman data lintas batas; dan mengembangkan pedoman 
perlindungan data yang terintegrasi.

Di luar Desired Outcome 3 dan Enabling Action 3.3, masalah ini juga dibahas dalam Enabling Action 
4.1, yang mencoba memetakan hambatan regulasi sekaligus berupaya untuk mengidentifikasi 
peluang guna menyelaraskan peraturan untuk memfasilitasi arus data lintas batas. Sedikit 
banyak, makalah ini juga akan membahas dampak atas terbatasnya peraturan perlindungan 
data, tata kelola data, serta arus data lintas batas yang komprehensif di ASEAN.

ADM memiliki sistem pengukuran (measurement) untuk melacak proses implementasi masing-
masing Enabling Action untuk mencapai tiap-tiap Desired Outcomes. Proses implementasi 
Enabling Action 3.3 akan diukur melalui publikasi studi yang membahas isu-isu penting yang 
disebutkan di atas dan menekankan promosi praktik terbaik, pendekatan peraturan, dan model 
legislasi untuk peraturan tentang aktivitas terkait data di seluruh wilayah ASEAN. Sedangkan 
indikator keberhasilan dari Enabling Action 4.1 adalah studi dan pemetaan hambatan arus data 
lintas batas (Tabel 1).
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Tabel 1.
Desired Outcomes dan Enabling Actions Terkait dengan Perlindungan Data dan Tata Kelola Data

(Sumber: ASEAN Digital Masterplan 2025)

Hasil yang Diinginkan

(Desired Outcomes)

Tindakan yang Memungkinkan

(Enabling Actions)

Pengukuran Proses

Implementasi (Measurement)

3. Penyediaan layanan 

digital yang tepercaya 

dan pencegahan kerugian 

konsumen

3.3 Mengidentifikasi 

peningkatan kualitas 

hukum dan peraturan 

tentang pengelolaan 

perlindungan data dan 

tentang aktivitas terkait 

data lainnya yang mungkin 

berdampak negatif.

3.3. Publikasi studi tentang 

pendekatan regulasi, 

praktik terbaik, dan 

legislasi model untuk 

mengatur platform big 

data, pertukaran data 

berbasis komputasi 

awan, dan memastikan 

perlindungan data pribadi.

4. Pasar kompetitif yang 

berkelanjutan untuk 

penyediaan layanan digital

4.1 Terus mengidentifikasi 

peluang untuk 

menyelaraskan peraturan 

digital untuk memfasilitasi 

arus data lintas batas.

4.1 Studi dan pemetaan 

hambatan arus data lintas 

batas.

Meningkatkan perlindungan data dan peraturan tata kelola di Negara-negara ASEAN penting untuk 
membangun ekosistem digital yang aman. Peraturan perlindungan data pribadi memberikan 
panduan untuk aktivitas pengumpulan dan pemrosesan data yang bertanggung jawab, yang 
diharapkan dapat mengurangi insiden kebocoran dan pembobolan data. Peraturan perlindungan 
data yang harmonis di Negara-negara ASEAN harus juga mendukung mekanisme transfer data 

lintas batas dengan pembagian tanggung jawab yang jelas dan 
eksplisit antara para pemangku kepentingan untuk menciptakan 
lingkungan bisnis yang kondusif dan mudah diikuti. 

Namun, ADM tidak mengikat secara hukum dan ASEAN beroperasi 
dengan prinsip non-interferensi sehingga kecil kemungkinan 
akan adanya dokumen regional yang mengikat secara hukum di 
bidang ini. Untungnya, Pertemuan Menteri-menteri Digital ASEAN 
(ADGMIN) pertama pada Januari 2021 menyetujui Model Klausul 

Kontrak ASEAN atau MCC (Ministry of Communication and Information Singapore, 2021). MCC 
berfungsi sebagai persetujuan atas kontrak yang mengikat antara bisnis (atau pihak) di ASEAN yang 
ingin melakukan transfer data lintas batas. MCC memberikan standar klausul perlindungan data 
untuk bisnis yang dapat dimodifikasi asalkan sesuai dengan ASEAN PDP atau peraturan negara 
ASEAN lainnya yang terkait. MCC merinci kewajiban para pihak untuk memastikan perlindungan 
data melalui ASEAN PDP, seperti persyaratan bagi para pengendali dan prosesor data untuk 
memiliki alas hak yang sah dalam mengumpulkan, menggunakan, membuka, dan memproses 
data, sesuai dengan PDP ASEAN, dan untuk memberitahu subjek data jika terjadi pelanggaran data. 

Meningkatkan perlindungan 
data dan peraturan tata kelola 

di Negara-negara ASEAN 
penting untuk membangun 

ekosistem digital yang aman.

2 Lihat Model Klausul Kontrak ASEAN untuk Arus Data Lintas Batas



13

ADM juga berfungsi sebagai seperangkat prinsip panduan penyelarasan perlindungan data dan 
peraturan tata kelola data di seluruh wilayah ASEAN, yang dapat meningkatkan kepercayaan 
konsumen dan pengadopsian serta inovasi layanan digital di wilayah tersebut. Baik ASEAN 
PDP maupun ASEAN DDG memberikan prinsip-prinsip panduan dan mendorong negara-negara 
anggota untuk memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan domestik mereka. Beberapa 
prinsip dalam ASEAN PDP adalah: 

• “persetujuan, pemberitahuan, dan tujuan”, yang menekankan urgensi persetujuan dalam 
tahap pengumpulan data; 

• “akurasi data pribadi”, yang menekankan proporsionalitas data yang dikumpulkan; 

• “perlindungan keamanan”, yang memastikan perlindungan data pribadi; 

• “akses dan perbaikan”, yang memberikan kontrol lebih kepada individu atas data mereka; 

• “transfer ke negara atau wilayah lain”, yang menekankan kembali pentingnya persetujuan 
dalam transfer data; 

• “penyimpanan”, yang merinci kewajiban organisasi untuk menghapus data pribadi ketika 
tidak lagi diperlukan; dan 

• “akuntabilitas”, yang menjamin transparansi dalam menangani data pribadi. 

Sementara itu, ASEAN DDG memiliki beberapa prioritas strategis terkait dengan masing-masing 
prinsip yang diusungnya, yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Prinsip dan Prioritas Strategis ASEAN DDG

(Sumber: Kerangka Kerja ASEAN tentang Tata Kelola Data Digital)

Kerangka Kerja Prioritas Strategis Prinsip

Kerangka Kerja ASEAN 

tentang Tata Kelola Data 

Digital (ASEAN DDG) 

Siklus hidup data dan 

ekosistem data

Prinsip integritas data dan kepercayaan

Prinsip penggunaan data dan kontrol akses

Prinsip keamanan data

Arus Data Lintas Batas Prinsip aliran data lintas batas

Digitalisasi dan Teknologi 

yang Berkembang

Prinsip pengembangan kapasitas

Hukum, Peraturan, dan 

Kebijakan

Prinsip perlindungan data pribadi dan 

peraturan privasi

Prinsip akuntabilitas

Prinsip pengembangan dan penerapan 

praktik terbaik
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PERATURAN DATA DI NEGARA-NEGARA
ANGGOTA ASEAN (AMS)

Undang-undang dan peraturan perlindungan data di ASEAN berbeda-beda antar negara 
anggota. Meskipun sebagian besar Negara-negara Anggota ASEAN (AMS) memiliki peraturan 
perlindungan data, pengaturan di beberapa negara tersebar di berbagai undang-undang dan 
peraturan yang berbeda sedangkan beberapa negara lainnya sudah memiliki undang-undang 
khusus yang bertujuan untuk mengatur penggunaan data di Internet. 

Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand: 
Pelopor ASEAN yang Aman Secara Digital

Empat negara ASEAN yang telah memberlakukan peraturan 
mengenai perlindungan data pribadi yang terkonsolidasi adalah 
Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Personal Data Protection 
Act (PDPA) 2010 di Malaysia adalah undang-undang perlindungan 
data pribadi pertama di Asia Tenggara, diikuti oleh Data Protection 
Act 2012 di Filipina, Personal Data Protection Act 2012 di Singapura, 
dan Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) di Thailand 
(World Bank, 2019). PDPA di Singapura dan Malaysia fokus pada 
pengumpulan data dan penggunaan data terutama oleh sektor 
swasta. Undang-undang di Filipina dan Thailand mencakup data 
yang digunakan oleh sektor publik dan sektor swasta. 

Pemrosesan data di Singapura memerlukan persetujuan, 
perlindungan kontraktual, sertifikasi, dan binding corporate rules. 
Singapura adalah bagian dari sistem Peraturan Privasi Lintas 
Batas sebagai bagian Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia 
Pacific Economic Cooperation Cross Border Privacy Rules atau 

APEC CPBR), yang memfasilitasi kerja sama antar negara yang melakukan transfer data lintas 
batas di wilayah Asia Pasifik (Asia Business Law Institute [ABLI], 2020; APEC, n.d.).

Filipina, untuk memfasilitasi hubungan dagangnya dengan Uni Eropa (UE), beroperasi sesuai dengan 
Peraturan Umum tentang Perlindungan Data UE (GDPR). Namun, undang-undang nasional di Filipina 
masih tidak memiliki jaminan perlindungan data dalam transfer data lintas batas. Data Protection 
Act Filipina serta Kaidah dan Peraturan Pelaksanaannya (Implementing Rules and Regulations atau 
IRR) tidak menjadikan penilaian mandiri (self-assessment) sebagai prasyarat bagi organisasi yang 
melakukan pemrosesan data secara transnasional. Peraturan perundang-undangan di Filipina tidak 
memberikan kejelasan perlindungan dalam transfer data lintas batas (ABLI, 2020; Disini, 2018). 

Malaysia, selain telah melegalisasi PDPA 2010, juga menerbitkan PDPA Standard 2015 dan PDP 
Order (Class of Data Users ) (Amendment) 2016 (Noor Sureani et al., 2021). Seperti peraturan data 
pribadi lainnya di wilayah ASEAN, peraturan-peraturan ini mengatur elemen dasar perlindungan 
data pribadi, seperti persetujuan dan kewajiban penjaminan keamanan oleh platform. Akan tetapi, 

Meskipun sebagian besar 
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PDPA 2010 tidak secara eksplisit mencantumkan “hak untuk dilupakan” (rights to be forgotten) dan 
juga tidak melindungi data pengguna di media sosial, padahal media sosial merupakan area yang 
rentan akan ancaman terhadap keamanan data pribadi di Malaysia (Sureani et al., 2021). Pasal 1 ayat 
2 PDPA 2010 menyatakan undang-undang tersebut berlaku untuk “…setiap data pribadi sehubungan 
dengan transaksi komersial” di mana “transaksi komersial” dipahami sebagai “setiap transaksi yang 
bersifat komersial… yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan penyediaan atau pertukaran 
barang-barang…”. Secara keseluruhan, PDPA Malaysia memiliki ketentuan yang serupa dengan GDPR, 
meskipun pada kenyataannya didasarkan pada EU Data Protection Directive (1995) (Hassan, 2012). 

PDPA B.E. 2562 (2019) Thailand yang baru diberlakukan merupakan rezim perlindungan data 
pertama di Asia yang secara eksplisit “berbasis GDPR” (Privacy Laws & Business, 2019). 
Pengaturan PDPA B.E. 2562 (2019) mencakup sektor swasta dan publik, meskipun tidak seperti 
Filipina, ada beberapa lembaga publik yang dikecualikan. Peraturannya serupa dengan GDPR 
tetapi menghilangkan beberapa bagian mendasar, seperti privasi berdasarkan desain (privacy 
by design)3 dan independensi dari Otoritas Perlindungan Data (Privacy Laws & Business, 2019).

Peraturan di keempat negara anggota ini mengikuti prinsip umum ASEAN PDP dengan 
tingkat yang berbeda-beda. Dalam hal persetujuan, pemberitahuan, dan pengumpulan data, 
semua peraturan tersebut mensyaratkan pengontrol data untuk mendapatkan persetujuan 
eksplisit dari pemilik data sebelum menggunakan data mereka. Pengontrol data juga harus 
menginformasikan kepada pengguna terkait dengan pengumpulan data mereka berikut dengan 
alasannya. Pemilik data juga dapat meminta akses terhadap data mereka, melakukan koreksi, 
dan bahkan membatalkan persetujuan mereka. Namun, dalam hal pelanggaran dan pembobolan 
data, PDPA Malaysia menjadi satu-satunya yang tidak mensyaratkan pemberitahuan kepada 
pemilik data ketika terjadi kebocoran data. Saat ini proses diskusi untuk memperbaiki hal ini 
sedang berlangsung (Data Guidance, 2021).

Perbedaan penting lainnya adalah terkait status otoritas 
perlindungan data. Di antara empat negara tersebut, hanya Filipina 
yang telah membentuk otoritas perlindungan data yang independen, 
yaitu Komisi Privasi Nasional (National Privacy Commission atau 
NPC). Lembaga perlindungan data di Malaysia dan Singapura 
ditempatkan di bawah kementerian komunikasi, meskipun terpisah 
secara administratif (Data Guidance, n.d.). Sementara itu, Thailand 
tidak merinci status otoritas Komite Perlindungan Data Pribadi di 
negaranya (Data Guidance, n.d.). Komite ini memiliki mengemban 
tanggung jawab penegakan hukum tetapi tidak memiliki jaminan 
independensi secara finansial atau legislatif (Privacy Laws & 
Business, 2019).

Keempat negara anggota telah memenuhi sebagian besar prinsip-
prinsip perlindungan data dan tata kelola data yang disediakan oleh 
ASEAN, tetapi tingkat penerapan yang berbeda-beda dikhawatirkan 

3 “Privasi berdasarkan desain” dan “privasi secara default” adalah dua prinsip yang diadopsi dalam Pasal 25 GDPR. Privasi 
berdasarkan desain dan secara default mendesak pengontrol data untuk memasukkan perlindungan yang menjamin 
perlindungan data pribadi dan privasi pada tahap awal pengembangan produk, infrastruktur, atau fitur.
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Vietnam dan Indonesia: Perlindungan Data
dalam Proses Pengembangan
Vietnam dan Indonesia adalah negara ASEAN belum memiliki peraturan perlindungan dan tata 
kelola data yang komprehensif dan terkonsolidasi. Per tahun 2020, Vietnam telah mengatur 
perlindungan privasi dan data pribadi melalui beberapa peraturan, seperti Law on Cybersecurity, 
Law on Cyber Information and Security, dan Law on Electronic Transaction (World Bank, 2019; DLA 
Piper, 2020b). Demikian pula ketentuan perlindungan data pribadi di Indonesia yang tersebar 
setidaknya di 32 peraturan yang berbeda (Ministry of Communication and Informatics [MOCI], n.d.; 
Riyadi, 2021). Terlepas dari status sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia 
masih belum menyelesaikan proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) PDP. 

Peraturan perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia saat ini masih tersebar dan tidak 
selaras dengan prinsip-prinsip dalam ASEAN PDP dan ASEAN DDG, meskipun RUU PDP yang 
sedang dibahas menunjukkan konsistensi dengan prinsip-prinsip ADM dan ASEAN PDP. RUU 
PDP menjunjung prinsip persetujuan dalam tahapan siklus data yang penting dan memberikan 
kontrol yang lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka.5 Saat ini, parlemen dan 
pemerintah Indonesia juga masih memperdebatkan status dari DPA (Schweitzer-Caput, 2021). 
Apabila Indonesia memilih opsi badan non-independen, hal ini dapat memengaruhi adequacy 
decision oleh UE atau negara lain yang memiliki ketentuan serupa dengan GDPR. 

Sementara itu, peraturan perlindungan data Vietnam tersebar di setidaknya 12 peraturan dan 
dokumen panduan (DLA Piper, 2021a). Beberapa peraturan perlindungan data yang paling 
penting di Vietnam adalah Law on Network Information Security (2015), Law on Cyber Information 
Security (2015), dan Law on Cyber Security (2018). Namun, alih-alih memperkuat peran individu 
pemilik data, peraturan ini menekankan kekuasaan negara untuk mengontrol data dan arus 
informasi (DLA Piper, 2021a). Law on Network Information Security (2015) mengatur perlindungan 
“informasi pribadi” dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 tetapi membatasi 
ruang lingkupnya pada tujuan komersial saja.6 Sementara Law on Cyber Security (2018) secara 
singkat menyebutkan pemrosesan perlindungan data pribadi oleh penyedia layanan (Pasal 26.3), 
tanpa perincian lebih lanjut. 

Kekosongan regulasi dan peraturan tambal sulam di Indonesia dan Vietnam menciptakan 
masalah dalam tata kelola data: kategorisasi data yang tidak jelas, ketentuan berbagi data 
lintas batas yang terlampau ketat, dan kewajiban lokalisasi data. Kementerian Komunikasi dan 
Informatika Indonesia (Kemenkominfo), meskipun suportif terhadap ADM, cenderung enggan 

dapat menghambat kegiatan transfer data lintas batas, mengingat ada beberapa ketentuan yang 
dapat memengaruhi penilaian keputusan kelayakan (adequacy decision)4 dari negara partner 
lainnya. Karenanya, dibutuhkan penyelarasan lebih lanjut.

4 Keputusan kecukupan mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menilai apakah suatu negara di luar yurisdiksinya 
menawarkan tingkat perlindungan yang sama untuk data pribadi. UE memerlukan penilaian kecukupan sebelum mengizinkan 
transfer data milik warga negara UE. AMS seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia memiliki ketentuan serupa dalam 
peraturan perlindungan data mereka (ABLI, 2020)

5 Lihat draf RUU Perlindungan Data Pribadi Indonesia 
6 Lihat Pasal 16 UU Keamanan Informasi Jaringan (2015)
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mendukung praktik arus data lintas batas karena kekhawatirannya 
atas risiko terhadap data pribadi penduduk (MOCI, 2021). Demikian 
pula, Vietnam yang mendukung kebijakan lokalisasi data dalam Law 
on Cyber Security (2018)7 dan sedang dalam proses merumuskan 
rancangan keputusan yang mencakup pedoman pelaksanaan lokalisasi 
data (DLA Piper, 2021a). Tidak mengherankan, kedua negara ini belum 
memiliki peraturan klasifikasi data yang komprehensif.

Tantangan regulasi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi 
digital ASEAN dan dapat membatasi peluang perkembangan yang ada 
jika negara-negara dengan peraturan perlindungan data yang relatif 
lebih komprehensif menolak untuk melakukan transfer data ke negara 
yang dinilai minim standar dalam melindungi data pribadi konsumen 
digital (Disini, 2018; Chia, 2018). ; Munir 2018; ABLI, 2020). 

Meskipun baik Indonesia maupun Vietnam belum memiliki peraturan perlindungan data pribadi 
yang terkonsolidasi, RUU dan Surat Keputusan tentang PDP saat ini sedang dibahas di masing-
masing negara tersebut. 

Peraturan di Vietnam juga tidak memenuhi prinsip-prinsip ADM dan ASEAN PDP serta tidak 
memiliki mekanisme perlindungan data yang memadai. Terkait prinsip persetujuan, misalnya, 
persetujuan eksplisit dari subjek data hanya diperlukan dalam tahap pengumpulan data pribadi 
tetapi tidak pada tahap lain dari siklus pengelolaan data (DLA Piper, 2021a). Peraturan data 
pribadi di Vietnam juga belum memenuhi prinsip “akses dan perbaikan”, “akurasi data pribadi”, 
dan “transfer ke negara atau wilayah lain” yang ditekankan oleh ASEAN PDP serta juga belum 
mampu untuk memenuhi sebagian besar prinsip dalam ASEAN DDG.

7 Lihat Pasal 26 ayat (3) dalam Law on Cyber Security (2018) Vietnam
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MEMINIMALISIR KESENJANGAN TATA KELOLA: 
INFRASTRUKTUR DIGITAL DAN PERLINDUNGAN 
DAN TATA KELOLA DATA

Ada beberapa cara bagi peraturan data nasional atau regional untuk membawa pengaruh 
ekstrateritorial ke yurisdiksi lain. Filipina menjadi contoh bagaimana hubungan ekonomi yang 
erat dengan UE memengaruhi perumusan peraturan perlindungan data di negara tersebut 
sehingga menjadi selaras dengan GDPR. Selain itu, perusahaan teknologi raksasa juga 
dapat memainkan peran sentral—ketika GDPR mulai berlaku, Facebook merespons dengan 
memindahkan data non-Eropa keluar dari yurisdiksi GDPR. Facebook kemudian mengubah 
posisinya dan mendukung prinsip-prinsip GDPR, dan konsumen non-Eropa untuk menerapkan 
standar yang selaras dengan GDPR (Erie & Streinz, 2021, hal.11).

Pembangunan infrastruktur juga dapat memengaruhi peraturan data di negara lain. Perluasan 
adopsi teknologi digital membutuhkan infrastruktur digital dan non-digital yang memadai. 
Pusat data, kabel serat optik dan/atau kabel bawah laut, stasiun pemancar, router, dan antena, 

semuanya diperlukan agar layanan digital dapat diselenggarakan 
dengan lancar. Pembangunan komponen fisik ini biasanya memakan 
biaya yang mahal sehingga negara berkembang seringkali 
membutuhkan investasi asing untuk keperluan pendanaan. Sebagai 
penyedia infrastruktur yang krusial, investor dapat melakukan tawar-
menawar dengan negara tujuan investasi yang memungkinkan 
perubahan kebijakan atau reformasi guna mengamankan investasi.

Peluang bagi perusahaan teknologi besar untuk memengaruhi 
perumusan kebijakan terlihat, misalnya dalam pengembangan 
teknologi baru seperti 5G yang memerlukan standar teknis dan 
praktis khusus pada infrastruktur digital dan non-digital. Ketika 
pengembang 5G mengekspor kegiatan penelitian dan pengembangan 

mereka ke luar negeri, terdapat rangkaian standar yang harus dipatuhi sebagai syarat dalam 
investasi, dan negara tuan rumah kemungkinan perlu melakukan penyesuaian kebijakan untuk 
mengakomodir akses pasar tertentu dan kebebasan operasional untuk memperlancar kegiatan 
investasi tersebut (Erie & Streinz, 2021, hal. 16). 

Jaringan 5G adalah generasi terbaru dari infrastruktur nirkabel dengan kemampuan yang 
lebih baik dan modern yang meliputi latensi yang lebih rendah, kapasitas yang lebih tinggi, 
dan kompatibilitas untuk koneksi yang lebih besar (Brake, 2020). Singkatnya, 5G menawarkan 
koneksi mutakhir untuk menghubungkan lebih banyak perangkat Internet untuk Segala (Internet 
of Things/IoT) (dan bukan hanya tablet dan ponsel pintar) (Brake, 2020). Namun, koneksi 
mutakhir ini adalah pedang bermata dua yang membawa tantangan tersendiri. Teknologi ini 
memungkinkan layanan digital yang superior dengan koneksi internet yang jauh lebih cepat 
serta sistem AI yang terintegrasi, tetapi dapat pula membahayakan privasi pengguna. Di satu 
sisi, karena 5G dapat menghubungkan berbagai perangkat dan IoT–ponsel pintar pribadi, 
peralatan rumah pintar, dan bahkan self-driving vehicles–secara bersamaan, aktivitas pengguna 
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menjadi lebih terhubung ke internet. Di sisi lain, muncul kekhawatiran tentang pengawasan 
dan mata-mata terhadap masyarakat, terutama dalam pengembangan kota pintar (smart city) 
(Erie & Streinz, 2021, hal. 28). Dalam hal ini, meskipun peraturan mengenai infrastruktur digital 
penting, ini saja belum cukup untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap data 
yang digunakan dan ditransfer di berbagai alat dan platform. (EIT Digital, 2021). Perlindungan 
data dan tata kelola data yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa ketersediaan koneksi 
mutakhir tidak mengorbankan privasi konsumen. 

Investasi 5G berkembang pesat di Asia Tenggara. Pemain terdepan dalam pengembangan 
infrastruktur 5G di ASEAN adalah Huawei & ZTE, Ericsson, Nokia, dan Ooredoo (ASEAN Secretariat 
& UNCTAD, 2021). Pada tahun 2020, perusahaan-perusahaan Tiongkok (Huawei dan ZTE) dan Eropa 
(Ericsson dan Nokia) mendominasi pasar infrastruktur 5G di kawasan ini (Martinus, 2020). 

Ada kekhawatiran publik yang berkembang seputar kurangnya kepercayaan pada perusahaan-
perusahaan Tiongkok. Misalnya saja, terdapat tuduhan spionase terhadap Huawei di Filipina, 
meskipun investigasi lanjutan tidak mendapati bukti terhadap pelanggaran yang dituduhkan 
(Martinus, 2020). Terlepas dari kekhawatiran ini, kehadiran Tiongkok tetap signifikan dalam 
infrastruktur digital di ASEAN, seperti yang ditunjukkan oleh arus masuk investasi asing 
langsung (FDI) Tiongkok yang konsisten ke ASEAN (Tabel 3), arus masuk modal komersial yang 
stabil, dan meningkatnya minat dari perusahaan-perusahaan Tiongkok di kawasan ini (Tabel 4).

8 Menurut OECD, aliran masuk FDI bisa terhitung negatif karena disinvestasi; investor langsung melunasi pinjaman dari 
perusahaan investasi, atau jika pendapatan reinvestasi negatif. ASEANStats tidak menyediakan data tentang aliran masuk FDI 
masing-masing negara, oleh karena itu sulit untuk menentukan negara mana yang berkontribusi terhadap angka negatif ini. 
Namun, dari tabel tersebut kita dapat mengamati bahwa aliran masuk FDI dari Tiongkok tidak pernah mengalami FDI negatif.

Tabel 3.
Aliran Masuk FDI berdasarkan Negara Sumber di Sektor Informasi dan Komunikasi

dalam Jutaan USD8

 (Sumber: ASEANStats)

No Negara Sumber 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Tiongkok 163,90 185,65 149,43 2.135,39 229,77 210,42

2 UE 1.768,31 -460,44 0,00 3.300,05 -370,49 259,20

3 Amerika Serikat 110,39 -404,43 1.348,36 44,85 278,89 634,24
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Tabel 4.
Perusahaan Swasta Besar Asal Tiongkok di ASEAN

Sumber: kutipan dari (Lewis, 2019) dan (CSIS, 2021). Disusun oleh penulis.

No Perusahaan 
Jenis Industri/

Kesepakatan
Produk

Penerima/

Penanda Tangan
Negara

1
Alibaba 

Group

E-commerce, 

e-finance, 

komputasi 

awan

Aliexpress, Aliyun, UC 

browser, Alipay

1 miliar USD untuk 51% 

saham di Lazada Group

Singapura

206 juta USD untuk 

saham ekuitas yang tidak 

diungkapkan di Singpost

22 juta USD untuk saham 

yang tidak diungkapkan di 

M-daq

20% saham Ascend Money 

(jumlah tidak diungkapkan)
Thailand

Usaha Patungan dengan 

Emtek (Jumlah tidak 

Diungkapkan)

Indonesia

2 Huawei

Layanan CloudAIR 2.0 Solution
Berinvestasi di Telkomsel 

(jumlah tidak diungkapkan)

Indonesia
Infrastruktur & 

Layanan

MoU untuk 

mengembangkan Cloud, 

5G, dan AI

Bekerja sama dengan Badan 

Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi Indonesia

Infrastruktur
DANAWA Malaysia Smart 

Modular Data Center

DANAWA Malaysia (jumlah 

tidak diungkapkan)

Malaysia

Infrastruktur

Pusat data modular pintar 

Departemen Perdana 

Menteri Malaysia

Departemen Perdana Menteri 

Malaysia

Infrastruktur

Pusat Data Koridor 

Ekonomi Timur Huawei 

(pertama)

Kementerian Ekonomi dan 

Masyarakat Digital Thailand
Thailand

3 Jingdong E-commerce Jd.com tidak ada Indonesia

Walaupun rezim otoriter seperti Federasi Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok seringkali 
diasosiasikan dengan investasi korosif, tidak berarti semua investasi dari negara-negara ini 
serta-merta bersifat korosif.

Center for International Private Enterprise [CIPE] (n.d.) menguraikan karakteristik dari apa yang 
mereka sebut sebagai “modal konstruktif” dan “modal korosif.” Modal konstruktif mengacu pada 
arus investasi dengan tujuan yang transparan dan berorientasi pasar, baik di negara pemberi 
maupun negara penerima dana. Istilah “konstruktif” menekankan bahwa modal tersebut akan 
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menghasilkan spillover effect yang positif di negara tujuan investasi. Modal konstruktif dapat 
memacu siklus investasi yang berkualitas dan mendorong praktik tata kelola pemerintahan 
yang baik (Hontz, 2019). 

Modal korosif mengacu pada aliran investasi dengan motif yang samar, seringkali tidak 
transparan, didorong oleh agenda politik tertentu, dan bersumber dari rezim otoriter. Aliran 
investasi tersebut biasanya diberikan kepada negara-negara berkembang dengan tujuan 
memengaruhi perekonomian negara penerima investasi (Morrell et al., 2018). Negara pemberi 
dana yang bersifat korosif dapat menggunakan kekuatan finansial mereka untuk memengaruhi 
negara penerima demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik investor itu sendiri, bukan untuk 
kepentingan terbaik negara penerima (James, 1930). 

Karena investasi dapat memengaruhi arah kebijakan, negara penerima dana, terutama negara 
dengan peraturan data yang lemah, harus berhati-hati terhadap aliran investasi yang mungkin 
bersifat korosif. Dalam menentukan rumusan dan tujuan kebijakan, dilema dalam menentukan 
tujuan kebijakan– berorientasi pasar atau berfokus kepada peningkatan manfaat sosial– adalah 
hal lumrah, terutama dalam mengatur sektor ekonomi digital (EIT Digital, 2021). Mengingat 
banyaknya hal yang perlu dipertimbangkan, seperti misalnya keseimbangan hubungan sektor 
publik dan privat di tengah pesatnya perkembangan teknologi, pengaturan di sektor ekonomi 
digital dapat bermuara pada over-regulation ataupun under-regulation, di mana keduanya dapat 
membawa dampak buruk bagi inovasi berbasis data (EIT Digital, 2021). 
Kekosongan peraturan dalam tata kelola, termasuk di sektor digital, 
dapat meningkatkan kerentanan terhadap aliran modal yang korosif. Di 
kawasan ASEAN, terdapat pertumbuhan investasi modal yang korosif 
yang mengeksploitasi kekosongan peraturan di beberapa sektor. 
Beberapa contohnya adalah kasus pinjaman payday lending melalui 
fintech di Indonesia dan perjudian online di Filipina (Hanemann & 
Seiden, 2020; Suleiman et al., 2019). 

Dalam hal tata kelola data dan infrastruktur digital, investasi yang 
korosif dapat mengeksploitasi kekosongan peraturan dengan 
mempromosikan lokalisasi data yang biasanya populer secara politik 
(Erie & Streinz, 2021, hal.7-8). Di ASEAN, negara-negara dengan peraturan lokalisasi data 
seringkali tidak memiliki peraturan perlindungan data dan tata kelola data yang memadai 
(seperti di Indonesia dan Vietnam). Masyarakat diberikan rasa aman yang semu di bawah impresi 
bahwa data mereka akan aman selama tetap berada di dalam negeri. Padahal, negara dapat 
gagal dalam memberikan perlindungan data dalam perpindahan data di dalam negeri. Data 
masyarakat dapat dikumpulkan, diproses, dan digunakan tanpa perlindungan yang memadai 
(Cheney, 2019 , hal. 5; hal. 18-19). 

Meskipun ADM suportif terhadap pembangunan infrastruktur digital, ADM tidak memiliki 
dokumen panduan yang membahas isu investasi dalam infrastruktur digital. Investasi dalam 
infrastruktur digital memang dibahas dalam Enabling Action 2–“Peningkatan kualitas dan cakupan 
infrastruktur jaringan internet kabel (fixed broadband) dan jaringan seluler (mobile broadband)”–
tetapi tidak ada Enabling Action yang membahas tentang hubungan antara infrastruktur digital 
dengan perlindungan dan tata kelola data. Enabling Action 2.1–“Mendorong arus investasi dalam 
bidang Digital dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)”–mendukung investasi antara AMS, 

Dalam hal tata kelola data 
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tetapi tidak merinci mekanisme untuk membedakan antara investasi yang konstruktif dan korosif. 
ADM juga tidak memberikan pedoman untuk mencegah arus masuk investasi yang mungkin 
berbahaya bagi perumusan hukum dan peraturan yang memadai guna melindungi konsumen 
digital. Secara keseluruhan, fokus pada masalah infrastruktur digital dalam Enabling Action 2 
masih terbatas pada upaya untuk mendorong pengadopsian teknologi digital atau transformasi 
digital yang lebih luas. Enabling Action 2 masih belum mempromosikan praktik terbaik untuk 
menjamin keamanan investasi infrastruktur digital yang terpercaya.

Selanjutnya, ASEAN DDG memang mewajibkan setiap pusat penyimpanan data, platform, 
dan sistem yang mengelola data untuk mengambil langkah-langkah teknis, prosedural, dan 
fisik, guna mengurangi risiko keamanan dan untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan 
ketersediaan data yang mereka miliki, namun pedoman umum di tingkat regional mengenai 
langkah-langkah untuk memastikan hal-hal tersebut masih harus dikembangkan. Oleh karena 
itu, dialog dan penyediaan medium untuk berbagi pengetahuan antara sektor swasta dan publik 
di antara Negara-negara Anggota ASEAN perlu digencarkan. Semua hal ini dapat dilakukan 
sembari mendorong dan memastikan kepatuhan AMS terhadap prinsip-prinsip umum ASEAN 
PDP guna melindungi data konsumen selama pengumpulan dan pemrosesan data.
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan
Kekosongan dan perbedaan kebijakan yang mengatur perlindungan data dan tata kelola data  
di antara AMS dapat meningkatkan risiko masuknya modal yang korosif ke ASEAN serta 
memperumit proses arus data lintas batas antar AMS. ADM dapat menjembatani kekosongan 
peraturan ini dengan mendorong AMS untuk mengadopsi kebijakan perlindungan data yang kuat 
di tingkat nasional dan menyelaraskan kebijakan ini di tingkat regional. Namun, karena ADM tidak 
mengikat secara hukum, ASEAN  juga telah mengesahkan dokumen lain yang memiliki kekuatan 
hukum  seperti Model Klausul Kontrak ASEAN, yang bertujuan untuk memastikan transfer data 
lintas batas yang aman di kawasan ASEAN. 

Kesenjangan tata kelola yang terlihat adalah kecenderungan melakukan lokalisasi data oleh 
Negara-negara Anggota ASEAN serta ketiadaan kerangka peraturan regional tentang investasi 
dalam infrastruktur digital. Kekosongan peraturan ini harus dihilangkan.

Saran
Investasi korosif dapat mengeksploitasi kekosongan peraturan dan tata kelola di AMS, terutama 
di negara yang tidak memiliki perlindungan data pribadi tata kelola data yang kuat. Untuk 
mengatasi masalah ini, Sekretariat ASEAN harus:

a. Memasukkan masalah investasi dalam infrastruktur digital berikut dengan dampaknya 
terhadap perlindungan data dan tata kelola data di AMS sebagai  agenda yang dibahas 
di badan dan/atau pertemuan sektoral ASEAN.
Terdapat kurangnya kesadaran bahwa kebutuhan investasi untuk mengembangkan 
infrastruktur digital dan undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan data 
pribadi saling berhubungan satu sama lain, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat 
berdampak buruk bagi AMS.  Jika diabaikan, hal ini dapat meningkatkan risiko masuknya 
investasi korosif di AMS saat proses pengembangan ekonomi digital mereka. Sekretariat 
ASEAN perlu meningkatkan kesadaran tentang hal ini, terutama di kalangan pejabat 
dan pemangku kepentingan level tinggi, guna memastikan adanya agenda-setting yang 
diperlukan dalam ADGMIN berikutnya atau dalam badan atau komite sektoral lainnya 
untuk mengatasi kekosongan peraturan dalam isu ini.

b. Merumuskan kerangka peraturan dan dokumen acuan tentang investasi infrastruktur 
digital dan non-digital. 
Meningkatkan infrastruktur digital dan non-digital adalah hal yang krusial dalam 
mengembangkan ekonomi digital di ASEAN. Dokumen acuan ini idealnya tidak hanya 
menjabarkan praktik terbaik (best practice) dan tinjauan terhadap lanskap peraturan 
data setiap negara, namun juga menyajikan dampak-dampak  dari investasi infrastruktur 
digital yang mungkin berbahaya ketika negara-negara tersebut tidak memiliki peraturan 
perlindungan data dan tata kelola data yang memadai. Kerangka peraturan dan dokumen 
acuan ini juga harus menyediakan panduan analisis berbasis risiko yang praktis bagi AMS 
yang ingin bekerja sama  dengan perusahaan asing dalam mengembangkan infrastruktur 
digital mereka.
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