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#SATUDATAKESEHATAN 
Grand Design Interoperabilitas internal dan eksternal Kemenkes RI 

ANTAR SATKER INTERNAL ANTAR KEMENKES DAN JAJARAN DI BAWAH DAN K/L LAIN 
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#SATUDATAKESEHATAN 
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#SATUDATAKESEHATAN 

PERLINDUNGAN 
DATA DAN INFORMASI PRIBADI  
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#SATUDATAKESEHATAN Keamanan Data 

Adalah upaya untuk memastikan 
data yang disimpan aman dari 
korupsi dan memastikan bahwa 
akses hanya digunakan oleh 
yang berwenang 

Tujuannya: 

Untuk melindungi data dari 
ancaman yang disengaja atau 
tidak disengaja terhadap akses 
dan integritas 
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#SATUDATAKESEHATAN 

Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan 
(confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan 

(availability) informasi 
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#SATUDATAKESEHATAN Jenis – Jenis Serangan 
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#SATUDATAKESEHATAN Serangan Siber di Indonesia 

 

Sumber: BSSN 
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#SATUDATAKESEHATAN Peta Ancaman Siber di Indonesia 



Pembelajaran dari SingHealth 

Sumber: BSSN 



Kementerian Kesehatan RI Pusdatin. 
Tahun 2014 



Kementerian Kesehatan RI Pusdatin. 

http://www.cnbc.com/2016/03/10/dark-web-is-fertile-ground-for-stolen-medical-records.html 

Health-care records fetch higher prices, as much as 60 times 

that of stolen credit card data, because they contain much more 

information a cybercriminal can use. 

"Criminals want what they refer to as fulls, full information about their victim. Name, birth date, Social Security number, address, anything they can 

learn about their victim. All that information is in your health-care records," said Etay Maor, an executive security advisor at IBM Security. (Consumer 

News and Business Channel.  CNBC adalah televisi kabel dan satelit bisnis Amerika Serikat) 

 

Tahun 2016 
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#SATUDATAKESEHATAN 
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#SATUDATAKESEHATAN 

KEBIJAKAN TERKAIT PERLINDUNGAN 
DATA DAN INFORMASI PRIBADI  



 

KEBIJAKAN TERKAIT  

PENGAMANAN DATA PRIBADI 

#2020SATUDATAKESEHATAN 

UU No. 29 th 2004  

Ttg Praktek 

Kedokteran 

UU  

No.11 Th. 2008 Ttg  

ITE 
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PP no. 71 th 2019 

Ttg PSTE 

Permenkes No.1 

th 2015 ttg  

Informasi yang  

dikecualikan 

ISO/IEC 27002 

Tahun 2007 

Ttg Manajemen  

Keamanan  

Informasi 

Permenkes No.269  

Th 2008 ttg REKAM 

MEDIS 

UU No.36 Th.2009 

Ttg Kesehatan 



Kementerian Kesehatan RI Pusdatin. 

Sistem Elektronik Strategis merupakan Sistem Elektronik yang 
berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran 

penyelenggaraan negara dan/atau pertahanan dan keamanan negara 



Pusdatin. Kementerian Kesehatan RI 

RUU Perlindungan Data Pribadi,  
Pasal 1: 

(1) Data Pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang 
teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi 
dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 
sistem elektronik dan/atau non elektronik. 

(2) Data Pribadi Sensitif adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus 
yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, KESEHATAN, 
Kondisi Fisik dan Kondisi Mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan 
data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi 
subyek data. 



Pusdatin. Kementerian Kesehatan RI 

UU Kesehatan No.36 / th 2009,  
Pasal 57: 

(1) Setiap Orang berhak atas RAHASIA KONDISI KESEHATAN PRIBADINYA yang telah 
dikemukakankepada penyelenggara Pelayanan Kesehatan. 

(2) Ketentuan mengenai hak atas RAHASIA KONDISI KESEHATAN PRIBADI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) TIDAK BERLAKU dalam hal : (a) Perintah Undang-Undang 
(b)Perintah Pengadilan (c) izin ybs (d) Kepentingan masyarakat (e) Kepentingan 
orang tersebut. 

 

 

 



Kementerian Kesehatan RI Pusdatin. 

UU 11/ 2008 – ITE 



UNDANG UNDANG ITE No. 11 th 2008 
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UU ITE No.11 / th 2008,  
Pasal 30: 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 
komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 
komputer dan/atau sistem elektronik  dengan cara apapun dengan tujuan untuk 
memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses 
komputer dan/atau sistem elektronik  dengan cara apapun dengan melanggar, 
menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. 
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UU ITE No.11 / th 2008,  
Pasal 32: 

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun 
mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, 
memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
milik orang lain atau milik publik. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun 
memindahkan atau menstranfer informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik kepada 
Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak. 

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya 
suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat 
diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. 
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UU ITE No.11 / th 2008,  
Pasal 35: 

• Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, 
penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah 
data yang otentik. 



Pusdatin. Kementerian Kesehatan RI 

UU ITE No.11 / th 2008,  
Pasal 46: 

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banmyak Rp. 
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banmyak Rp. 
700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 
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UU NO. 29 Th 2004 ttg Praktek Kedokteran,  
Pasal 47: 

(1) Dokumen REKAM MEDIS  sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 merupakan milik dokter, 
dokter gigi atau sarana yankes, sedangkan ISI Rekam Medis merupakan milik pasien. 

(2) REKAM MEDIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya 
oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana yankes. 

(3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Menteri. 

 

 

 



Pusdatin. Kementerian Kesehatan RI 

UU NO. 29 Th 2004 ttg Praktek Kedokteran,  
Pasal 48: 

(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran WAJIB 
menyimpan rahasia kedokteran. 

(2) Rahasia Kedokteran DAPAT DIBUKA hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, 
memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, 
permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan 
Menteri. 

 

 

 



Pusdatin. Kementerian Kesehatan RI 

PASAL 14, Ayat 2. : Pemrosesan DP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
   

a. Perolehan dan pengumpulan. 

b. Pengolahan dan penganalisaan.  

c. Penyimpanan.          

d. Perbaikan dan perbaruan. 

e. Penampilan dan pengumuman, tranfer, penyebarluasan, atau pengungkapan dan/atau 

f.  Penghapusan atau pemusnahan. 
 

PASAL 14, Ayat 3: Pemrosesan DP harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan 
yang sah dari pemilik DP untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah 
disampaikan kepada pemilik DP. 
  

PERATURAN PEMERINTAH No. 71 Tahun 2019 tentang 
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 



Pusdatin. Kementerian Kesehatan RI 

• PASAL 3 : Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses 
Perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, 
pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, pemusnahan data pribadi.   

 

• PASAL 4 Ayat 1: Sistem Elektronik yang digunakan untuk proses sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 WAJIB Tersertifikasi. 

 

• PASAL 5 Ayat 1 : Setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan 
internal Perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3. 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No.20 /2016 
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK 



Pusdatin. Kementerian Kesehatan RI 

• PASAL 7 Ayat 1 : Perolehan dan Pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara 
Sistem Elektronik harus dibatasi pada informasi yang relevan dan sesuai dengan 
tujuannya serta dilakukan secara akurat. 

 

• PASAL 7 Ayat 2 : Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor (IPPS) dapat menentukan 
informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud ayat 1. 

 

• PASAL 11 Ayat 1 : Sistem Elektronik yang digunakan untuk menampung perolehan 
dan pengumpulan Data Pribadi harus :   

 a. Memiliki kemampuan Interoperabilitas dan Kompatibilitas    

 b. Menggunakan perangkat lunak (software) yang legal. 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No.20 /2016 
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK 



Kementerian Kesehatan RI Pusdatin. 



Kementerian Kesehatan RI Pusdatin. 

 
- 7 - 

 

No. Kategori Dokumen Informasi yang dikecualikan 

4.  Profil data pribadi dokter dan 

dokter gigi yang teregistrasi 

terkait alamat tempat tinggal, 

nomor telepon, data keluarga, 

data kesehatan, dan data lain 

terkait riwayat pendidikan, 

pelanggaran etik, disiplin dan 

hukum; 

5. Informasi jadwal persidangan 

MKDKI; 

6. Seluruh dokumen atau berkas 

yang terkait proses penanganan 

dugaan pelanggaran disiplin 

ilmu kedokteran dan kedokteran 

gigi kecuali keputusan MKDKI 

dan keputusan KKI 

7. Identitas lengkap dokter dan 

dokter gigi yang diadukan 

dan/atau yang terkena sanksi 

pelanggaran disiplin ilmu 

kedokteran dan kedokteran gigi; 

8. Identitas lengkap pengadu dan 

pihak-pihak yang diperiksa serta 

saksi ahli yang didengarkan 

keterangannya oleh MKDKI. 

5. Dokumen Identitas 

Masyarakat 

1. Identitas pemberi dan pemohon 

informasi. 

6. Dokumen Pengawasan 1. Laporan pengaduan individu/ 

masyarakat; 

2. Laporan hasil audit pemeriksaan 

regular; 

3. Laporan hasil audit pemeriksaan 

khusus; 

4. Laporan hasil audit pemeriksaan 

haji; 

 



Pusdatin. Kementerian Kesehatan RI 

• Ayat 1 : Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat 
pemriksaan dan riwayat pengobatan pasien HARUS DIJAGA KERAHASIAANNYA oleh 
dokter, dokter gigi, nakes tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana Yankes. 

• Ayat 2 : Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat 
pemeriksaan dan riwayat pengobatan DAPAT DIBUKA dalam hal:  

a. Untuk kepentingan kesehatan pasien. 

b. memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum 
atas perintah pengadilan. 

c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien 

d. Permintaan Institusi/ Lembaga berdasarkan ketentuan Perundang-undangan  

e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis, sepanjang tidak 
menyebutkan identitas pasien. 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN No. 269 th 2008 ttg REKAM MEDIS  
PASAL 10 



Pusdatin. Kementerian Kesehatan RI 

• Ayat 1 : Berkas REKAM MEDIS milik sarana yankes. 

• Ayat 2 : Isi Rekam Medis milik Pasien. 

• Ayat 3 : Isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dalam bentuk 
RINGKASAN REKAM MEDIS. 

• Ayat 4 : Ringkasan Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
diberikan, dicatat atau di copy oleh Pasien atau orang yang diberi kuasa atau 
persetujuan tertulis pasien atau keluarga yang berhak untuk itu. 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN No. 269 th 2008 ttg REKAM MEDIS  
PASAL 12 



Kementerian Kesehatan RI Pusdatin. 

“Information is an asset which, like other important business 

assets, has value to an organization and consequently needs to 
be suitably protected” 

 

 

 

ISO/IEC 27002:2007 



Kementerian Kesehatan RI Pusdatin. 

“… Whatever form the information takes, or means by which 
it is shared or stored, it should always be appropriately 

protected” 
 
 

ISO/IEC 27002:2007 
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#SATUDATAKESEHATAN 

Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem 
Elektronik Strategis harus menerapkan standar SNI 

ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh 
Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya 

PM Kominfo 4/2016 - SMPI 



Pusat Data dan Informasi – Kementerian Kesehatan Better Information – Better Decision – Better Health 

#SATUDATAKESEHATAN 

UPAYA MENJAGA KEAMANAN 



Keamanan Informasi adalah terjaganya 
kerahasiaan (confidentiality), keutuhan 

(integrity), dan ketersediaan (availability) 
informasi 
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#SATUDATAKESEHATAN Pengamanan Dengan Teknologi 

Teknologi Pencegah 

Kriptografi 

Proses pengkodean informasi dari bentuk aslinya (disebut 
plaintext) menjadi sandi, bentuk yang tidak dapat dipahami 

 One Time Password (OTP) 

OTP hanya dapat digunakan sekali. Password statis lebih mudah 
disalahgunakan oleh password loss, password sniffing, dan 
brute-force cracks, dan sejenisnya. OTP digunakan untuk 
mencegahnya 
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#SATUDATAKESEHATAN Pengamanan Dengan Teknologi 

 Firewall 

Firewalls mengatur beberapa aliran lalu lintas antara jaringan 

komputer dari trust level yang berbeda 

 Alat penganalisis kerentanan 

Kerentanan terhadap Jaringan, Server dan Web 
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#SATUDATAKESEHATAN Pengamanan Dengan Teknologi 

Teknologi Deteksi 

Anti Virus 

Program komputer untuk mengidentifikasi, menetralisir atau mengeliminasi 
kode berbahaya 

 IDS (Intrusion Detection System) 

IDS mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai area dalam 
sebuah komputer atau jaringan untuk mengidentifikasi kemungkinan 
penerobosan keamanan 

 IPS (Intrusion Prevention System) 

IPS mengidentifikasi potensi ancaman dan bereaksi sebelum mereka 
digunakan untuk menyerang 



Pasien Masuk 

Pendataan Mulai 
Dari Keluarga 

Aplikasi K-S 

Server Pusat 

Unduh 

Raw Data 

Yes 

No 

Apa benar  
Admin  
Puskesmas? 

SURAT PERNYATAAN 
Dari Pengguna Verifikasi by system 

SKEMA PEMANFAATAN RAW DATA PIS-PK ( Contoh Aturan Internal) 
 
 

Informed 
Consent 



(1) Contoh Informed Consent 

Saya telah memperoleh penjelasan secara rinci dan sepenuhnya menyadari, mengerti, dan 
memahami hal yang berkaitan dengan Pendataan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 
Keluarga (PIS-PK) yang dilaksanakan oleh Puskesmas ______________. 

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyetujui untuk diikutsertakan dalam pendataan 
di atas secara suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya memberikan hak kepada 
Puskesmas ______________ untuk melakukan pemrosesan data pribadi saya sesuai peraturan 
yang berlaku demi kepentingan masyarakat.  

Data pribadi yang dikumpulkan tidak akan diketahui oleh siapapun kecuali tenaga kesehatan 
Puskesmas______________.  



(2) Contoh Lembar Perizinan akses Raw Data untuk non admin Puskesmas  

Dengan ini menyatakan bahwa, saya akan: 

• Menggunakan dan memanfaatkan informasi raw data dengan sebaik-baiknya secara akurat, tidak 
menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan diatas yang telah disetujui oleh pihak 
berwenang. 

• Menjaga kerahasiaan User ID dan Password yang diberikan oleh pihak berwenang yang menjadi wewenang 
dan/atau tanggung jawab saya. 

• Mengakses raw data hanya pada batas waktu yang ditetapkan oleh pihak berwenang. 

• Tunduk kepada ketentuan tentang Perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 

• Bertanggung jawab sepenuhnya jika kemudian hari terjadi permasalahan hukum terkait tersebarnya raw 
data yang berisi data pribadi ke pihak yang tidak berwenang      
 ttd 

      ( _______________ ) 



CONTOH NDA 



KERANGKA REGULATORY SANDBOX 



Regulatory Sandbox 

• Ketika regulasi belum tersedia, sementara itu kompleksitas kesehatan digital dan 
inovasi terkait meningkat dengan cepat, apa dampak dan solusinya?  

• Diperlukan pendekatan baru untuk mempercepat pengembangan regulasi 
kesehatan digital berkoordinasi dengan pengembangan aplikasi kesehatan digital.  

• Pendekatan baru dimaksud harus agile (gesit), karena pendekatan lama ("business 
as usual") dalam merumuskan peraturan kesehatan tidak lagi cukup untuk 
mengimbangi perkembangan pesat disrupsi inovasi kesehatan digital.  

• Pendekatan baru dimaksud menggunakan "regulatory sandbox". Pendekatan baru 
ini memberikan kesempatan bagi regulator dan pelaku pasar (penyedia layanan) 
untuk mengeksplorasi bersama model bisnis yang inovatif dan menganalisis risiko 
bagi konsumen, sambil menyusun peraturan.  

• Regulatory sandbox merupakan pendekatan yang menggunakan model mekanisme 
pengujian untuk platform layanan digital yang akan diterapkan untuk menilai 
keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen layanan, dan tata kelola 
penyelenggaraan layanan kesehatan digital. 

Sumber: Anis Fuad 



Prinsip Regulatory Sandbox 

Melindungi 
Konsumen 

Kehati-hatian 

Mitigasi 
Risiko 

Keamanan dan 
Keselamatan 

Pasien 



Konsep Regulatory Sandbox 

Pendaftaran 

• Prototype startup dengan 
status direkomendasi 

• Penyesuaian selama 6 bulan 

• Dapat cantumkan logo pada 
produk 

Regulatory 
Sandbox        (1 

tahun) 

• Presentasi produk 

• Tata kelola TIK 

• Uji aplikasi/ ekperimentasi 

• Manajemen Risiko 

• Keputusan 

Pencatatan 

• Reiew Dokumen 

• Konfirmasi kelengkapan 

• Analisa dan Clustering startup 

• Keputusan  

Startup 



Pengawasan dan Pemantauan 

Pengawasan oleh Asosiasi 

Pengawasan oleh Pemerintah dan 
Asosiasi 

Pengawasan oleh Pemerintah dan 
Asosiasi 

*) Dalam setiap tahapan ada mekanisme pengawasan dan pemantauan 
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#SATUDATAKESEHATAN 

terima kasih 
 

better information – better decision – better health 


