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Sesuai Peraturan Presiden no 39 tahun 2019 tentang Satu 
Data, untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, 
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan 
dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang 
dihasilkan oleh pemerintah.

Diperlukan standardisasi tata kelola data, dalam 
memberikan panduan penerapan tata kelola data yang baik 
(good governance of data) yang pada akhirnya dapat 
mewujudkan tata kelola Teknologi Informasi yang baik. 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu mempunyai tata 
kelola data berbasis elektronik.

Pendahuluan



Data adalah salah satu aset terpenting dalam suatu 
organisasi. 

Data mewakili pelanggan organisasi, karyawan. Seperti kota 
dan peneliti mengeksplorasi pendekatan baru pada 
visualisasi dan penggunaan data dalam berbagai format.

 Sebagai praktik dengan akar dalam organisasi dan informasi 
tata kelola teknologi (TI), tata kelola data didefinisikan 
sebagai proses, kebijakan, standar, organisasi, dan teknologi 
diperlukan untuk mengelola dan memastikan ketersediaan, 
aksesibilitas, kualitas, konsistensi, kemampuan audit, dan 
keamanan data dalam suatu organisasi. 

Tata Kelola Data



Tujuan tata kelola data adalah untuk: 

a) Memastikan data memenuhi kebutuhan bisnis 

b) Melindungi dan mengelola data sebagai aset organisasi 
yang dihargai 

c) Menurunkan biaya pengelolaan data

Tujuan Tata Kelola Data



Tata kelola yang baik atas data (good governance of 
data) dapat membantu organisasi dalam memastikan 
bahwa penggunaan data di organisasi berdampak 
positif terhadap kinerja organisasi dan membantu 
organisasi dalam memastikan kesesuaian dengan 
kewajiban seperti peraturan, undang-undang, atau 
kontrak terkait penggunaan dan penanganan data 
yang dapat diterima (ISO, 2007). 

Manfaat Tata Kelola Data



Tata kelola data yang tidak memadai dapat mengakibatkan 
organisasi menghadapi beberapa risiko, seperti: hukuman 
karena tidak ketidakpatuhan terhadap peraturan yang 
berlaku; hilangnya kerahasiaan data; hilangnya kepercayaan 
dari para pemangku kepentingan termasuk 
publik/masyarakat; ketidakmampuan untuk menjalankan 
fungsi organisasi yang penting karena kurangnya data yang 
dapat dipercaya atau relevan dengan bisnis; dan peningkatan 
persaingan melalui penggunaan data secara strategis oleh 
yang tidak berhak, yang pada akhirnya dapat merugikan 
masyarakat (ISO, 2017).

Dampak Tidak Kelola Data
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