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Menelisik Dugaan 
Kasus Kebocoran 
Data BPJS Kesehatan
Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa kekayaan saat 
ini adalah data. Bahkan harganya bisa lebih mahal daripada 
minyak. Untuk itu, ia meminta seluruh pihak menjaga data-
data ini dari ancaman kejahatan siber. Sebab, hak warga 
negara atas data pribadi harus terlindungi. 

“Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada 
kompromi,” ungkapnya.

Saat ini memang, regulasi yang mengatur tentang 
Perlindungan Data Pribadi, kini sedang digodok. Berharap 
regulasi yang menjadi payung hukum Perlindungan Data 
Pribadi bisa segara ketok palu.

Seiring dengan berjalannya waktu, kasus-kasus mengenai 
kebocoran data pribadi menyeruak ke permukaan. 
Belakangan, kasus dugaan bocornya mirip data BPJS 
Kesehatan. Tak main-main, sebanyak 270 juta data pribadi 
masyarakat Indonesia yang diperjualbelikan secara online di 
forum hacker, Raid Forums.

Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (nomor 
induk kependudukan), nama, alamat, nomor telephone, 
bahkan kabarnya juga besaran gaji. Disertakan pula sejuta 
sampel data untuk pengecekan. Data pribadi tersebut 
dibanderol dengan harga 80 juta bitcoin. 

Isu itu kemudian ditepis oleh pihak BPJS Kesehatan. Direktur 
Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, 
sistem keamanan teknologi informasi di BPJS Kesehatan telah 
berlapis-lapis. 

“Selain melakukan investigasi dan penelusuran jejak digital, 
saat ini kami juga sedang melakukan mitigasi terhadap hal- 
hal yang mengganggu keamanan data dalam proses 
pelayanan dan administrasi. Kami juga sedang melakukan 
penguatan sistem keamanan TI terhadap potensi gangguan 

keamanan data, antara lain meningkatkan proteksi dan 
ketahanan sistem,” kata Ghufron dalam keterangannya.

Alfons Tanujaya, Pengamat Keamanan Siber dari Vaksincom 
berpendapat bahwa dugaan bocornya data BPJS Kesehatan 
tampak seperti sebenarnya. Kebocoran data ini, kata dia, 
kerap terjadi melalui beragam celah. Bisa dari sisi software 
yang tak diperbaharui dan juga keteledoran karyawan. 

Soal keteledoran dari karyawan terjadi lantaran pengakses 
sistem yang kerja dari rumah dan komputernya tidak 
diamankan dengan optimal. Sehingga hal ini bisa menjadi 
penyebab bocornya data pengguna BPJS Kesehatan. 

“Jadi bisa membuka celah keamanan akses ke server 
database,” ujar Alfons dilaporkan dari berbagai media.
 
Meski begitu, pihak Kepolisian masih menelusuri biang dari 
kebocoran data BPJS Kesehatan. Karopenmas Mabes Polri 
Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, saat ini Bareskrim Polri 
masih menyelidiki dan melakukan pemeriksaan terhadap 
saksi-saksi dari BPJS Kesehatan. 

Termasuk melakukan pemeriksaan terhadap lima vendor 
yang menyediakan alat dan sistem penyimpanan data BPJS 
Kesehatan. Kemudian juga pihaknya mendalami modus 
kebocoran data ini. 

“Kalau kebocoran bagaimana dengan modusnya. Bagaimana 
pelaku membocorkan segala macam masih diteliti oleh 
penyidik,” jelasnya.**
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Berharap Tak Terulang Kasus 
Kebocoran Data Pribadi
Data Pribadi merupakan tambang yang kini menjadi 
aset terbesar bangsa ini. Dengan populasi 271,34 juta 
penduduk, tentu saja menjadi daya tarik bagi orang-orang 
tak bertanggung jawab untuk bisa memanfaatkan data ini 
sesuka hati. Terlebih, saat ini Indonesia merupakan negara 
dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di 
dunia.

Tak heran jika Presiden Jokowi mewanti-wanti agar berhati-
hati dalam menjaga data pribadi. Sebab, hak warga negara 
atas data pribadi harus terlindungi. Apalagi di era serba 
internet ini, kejahatan siber tak menutup kemungkinan 
terjadi. 

Laporan Kaspersky untuk kuartal pertama tahun 2021 
menunjukkan bahwa sebanyak 25,7 persen pengguna 
komputer di Indonesia hampir terkena serangan berbasis 
web, dan lebih dari sepertiga (38,3 persen) menjadi 

target ancaman lokal. Pada periode Januari-Maret 2021, 
ditemukan sebanyak 9.639.740 ancaman siber berbeda 
yang ditularkan melalui Internet pada komputer pengguna 
KSN di Indonesia.

Secara keseluruhan, 25,8 persen pengguna menjadi 
sasaran ancaman yang ditransmisikan melalui web selama 
periode ini. Ini menempatkan Indonesia di posisi ke-56 
dunia dalam hal - bahaya yang muncul saat berselancar 
di web. Itu yang terjadi dari sisi teknis. Namun, persoalan 
kebocoran data tak melulu dari sisi teknis saja. 

Unsur keteledoran manusia pun bisa menjadi faktor 
utama. Maka itu, memperkuat sisi sumber daya manusia 
untuk persoalan ini juga mesti dipikirkan bersama-sama. 
Sehingga, mampu menekan kejadian yang tidak ingin 
diharapkan seperti dugaan kasus kebocoran data yang 
marak terjadi.**
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GoTo, Hasil Merger Tokopedia & Gojek 
Dianggap Bawa Perekonomian Positif
Ekonom Digital dari Lembaga Penyedilik Ekonomi dan 
Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia, Chaikal 
Nuryakin, menilai kehadiran GoTo membawa integrasi 
ekonomi.

Integrasi ini menghasilkan efisiensi di tingkat entitas 
perusahaan baru dan menurunkan biaya yang dikenakan 
kepada pengguna. Selain itu juga akan menurunkan 
ongkos produksi mitra atau merchant.

“Dengan adanya kolaborasi keduanya juga mampu 
menarik UMKM konvensional untuk bertfranformasi ke 
digital,” kata Chaikal dilaporkan Liputan6.com

Berdasarkan riset LPEM FEB UI pada 2019 lalu, kontribusi 
sebelum kolaborasi Tokopedia sebesar 1,1 persen dan 
Gojek sebesar 0,7 persen terhadap PDB Nasional atau 
secara total 1,8 persen. Sedangkan dalam riset terbaru, 
ditemukan kontribusi total Gojek dan Tokopedia pasca 
merger ditaksir mencapai 1,9 persen sampai 2,1 persen 
dari PDB Nasional.

“Terdapat stimulus sebesar Rp 17 triliun sampai Rp 35 
triliun kepada perekonomian dari kolaborasi  Tokopedia 
dan Gojek,” tuturnya.**

w
w

w
.id.techinasia.com

Buletin APJII
Edisi 88 | Juni 2021

TERKINI



TikTok Diduga Mulai 
Perluas Cara Dapatkan 
Data Pengguna

Slash Gear melaporkan jika TikTok bakal memperluas cara 
mereka untuk mendapatkan dan mengumpulkan data di 
wajah dan suara penggunanya. Usut punya usut, 
pembaruan pada kebijakan privasi itu telah dikeluarkan 
TikTok pada minggu ini. Hal ini tentu saja membuat dari 
sisi teknis legal untuk meng-capture data pengguna serta 
aktivitasnya. 

Update ini mencakup catatan tentang pengenal biometrik 
seperti pemindaian sidik jari dan voiceprint. Dalam 
catatan kebijakan terbarunya itu TikTok menyebutkan 
akan mencari “izin apa pun yang diperlukan” (any required 
permissions) untuk mendapatkan data-data ini, tetapi 
hanya “jika diwajibkan oleh hukum” (where required by 
law).

Pertama kali yang mengetahui itu adalah Tech Crunch. 
Media teknologi tersebut menemukan adanya update 

versi terbaru kebijakan privasi TikTok di AS. Perubahan itu 
pada bagian “Image and Audio Information”, berlaku 
mulai 4 Juni 2021.

“Kami juga menautkan informasi pelanggan Anda dengan 
aktivitas Anda di platform kami di semua perangkat Anda 
menggunakan email, nomor telepon, atau informasi 
serupa Anda,” demikian bunyinya.

Di sana,  TikTok  juga menambahkan catatan bahwa 
mereka dapat mengumpulkan “Image and Audio 
Information” yang merupakan bagian dari “User Content”. 
TikTok memberikan informasi tambahan bahwa mereka 
dapat mengumpulkan informasi dengan “mengidentifikasi 
objek dan pemandangan yang muncul, keberadaan dan 
lokasi dalam gambar fitur dan atribut wajah dan tubuh, 
sifat audio, dan teks kata-kata yang diucapkan dalam 
konten pengguna.**
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Ambisiusnya Elon Musk 
Beli 2 Kilang Minyak Bekas 
untuk Peluncur Roket

Miliarder Elon Musk memang begitu 
ambisius dengan proyek SpaceX. Tak 
tanggung-tanggung,  dia dikabarkan 
berencana membangun sebuah platform 
peluncuran roket ke luar angkasa di Teluk 
Meksiko. 

Platform peluncuran itu merupakan 
bekas dua kilang minyak. Dikabarkan 
Cnet, Rabu (2/6), platform tersebut kini 
sedang dipersiapkan. Rencananya bakal 
digunakan untuk peluncuran roket 
Starship pada tahun 2022.

Hingga kini, SpaceX telah melakukan uji 
coba penerbangan roket Starship generasi 
berikutnya dari fasilitas pengembangan di 
pantai terpencil di Boca Chica, Texas. Usai 
resmi dibeli, kedua kilang minyak tersebut 
saat ini sudah diubah menjadi tempat 
landasan untuk peluncuran roket di lepas 
pantai. 

Elon Musk  berharap, rencananya untuk 
membawa manusia ke Mars menggunakan 
roket Starship buatan SpaceX ini dapat 
terwujud pada akhir dekade ini.**
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Blue Origin Segara Buka Wisata 
Meroket ke Luar Angkasa

Hasil dana dari pelelangan itu akan disumbangkan ke 
Club for the Future, yayasan di bawah naungan 
perusahaan antariksa itu. Roket yang dinamakan New 
Shepard itu berkapasitas enam penumpang dengan 
jarak mencapai 100 kilometer di atas permukaan Bumi. 
Jarak yang dinilai cukup tinggi untuk mengalami nol 
gravitasi dan melihat kelengkungan Bumi.

Kapsul ini memiliki enam jendela observasi yang 
menurut Blue Origin hampir tiga kali lebih tinggi dari 
yang ada di pesawat jet Boeing 747 dan diklaim terbesar 
dari yang pernah digunakan di luar angkasa. 

“Pemandangannya akan spektakuler,” ujar Director of 
Astronaut Sales Blue Origin, Ariane Cornell kepada awak 
media.**

Blue Origin, perusahaan antariksa milik Jeff Bezos 
menyebutkan segera membuka wisata manusia untuk 
pergi ke luar angkasa. Kabarnya hal itu akan dilakukan 
pada Juli mendatang. 

Asal tahu saja, jika itu terjadi merupakan pertamanya 
kalinya Blue Origin melakukan perjalanan wisata ke 
ruang angkasa dengan menggunakan sistem kapsul 
New Shepard bersama awak manusia pada 20 Juli.

Dilaporkan CNN Indonesia, usai menghabiskan waktu 
lebih dari enam tahun untuk mengembangkan wahana 
antariksa, misi ini menjadikan era baru perjalanan ruang 
angkasa untuk kebutuhan komersial. 

Dalam misi tersebut Blue Origin menawarkan satu kursi 
pada penerbangan pertama kepada pemenang lelang 
online. Sebagian besar astronaut yang berangkat 
bersama satu orang pemenang kemungkinan besar 
berasal dari perusahaan itu. 
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OPPO Find X3 Pro 5G 
Hadir di Indonesia

OPPO Indonesia resmi mengumumkan kehadiran 
OPPO Find X3 Pro 5G, smartphone flagship dengan 
Full path Color Management System pertama di 
dunia, dalam unit terbatas di Indonesia.

“OPPO Indonesia sangat bangga dapat 
mempersembahkan OPPO Find X3 Pro 5G bagi 
pecinta smartphone flagship di Indonesia, setelah 
penantian selama kurang lebih 3 bulan sejak 
peluncuran global pada Maret 2021 lalu. Kehadiran 
OPPO Find X3 Pro 5G di Indonesia saat ini juga 
bertepatan dengan penyediaan jaringan 5G dari 
pemerintah, sehingga pengguna dapat 
mengoptimalkan kecanggihan 5G untuk aktivitas 
profesional maupun waktu luang,” ujar Patrick 
Owen, Chief Creative Officer OPPO Indonesia.

Dilanjutkannya, OPPO Find X3 Pro 5G menerima 
sejumlah ulasan positif yang memverifikasi 
berbagai keunggulannya termasuk desain 
futuristik bertema luar angkasa, 1 Billion Colour 
Dual Primary Cameras, 1 Biliion Colour Display, 

SuperVOOC 2.0 Flash Charging dengan baterai 
4500mAh, dan performa dukungan chipset 
Qualcomm® Snapdragon™ 888. 

“Kehadiran OPPO Find X3 Pro 5G dalam unit 
terbatas kali ini akan semakin meningkatkan 
antusiasme pecinta OPPO di Indonesia,” ujar dia.

OPPO mengoptimalkan pengalaman smartphone 
flagship OPPO Find X3 Pro 5G bagi penggunanya 
dengan menyematkan Qualcomm® Snapdragon™ 
888 Mobile Platform. 

Snapdragon 888 adalah prosesor yang akan 
menjadi tolak ukur bagi perangkat smartphone 
pada tahun 2021, dilengkapi dengan konektivitas 
5G yang canggih, teknologi kamera yang akan 
meningkatkan kualitas layaknya kamera 
profesional, hingga perlengkapan gaming yang 
mutakhir. Prosesor Snapdragon 888 pada OPPO 
Find X3 Pro 5G akan mendefinisikan ulang 
kedigdayaan sebuah smartphone flagship.
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Begini Cara Agar Tak 
Di-mention di Dalam 
Group WhatsApp
Terkadang kita mungkin merasa jengkel bila kerap 
di mention di group WhatsApp. Barangkali, kita 
sedang serius bekerja sehingga tak ingin di mention 
di dalam group. Apa hal ini ada solusinya?

Jawabnya, tentu. Dikutip dari Detik, solusi ini bisa 
untuk OS Android, iOS, maupun di Web. Berikut 
langkahnya.

Buka aplikasi 
WhatsApp baik di 
Android, iOS atau 
Web.

Pilih grup  
WhatsApp  
yang sering 
memberikan  
notifikasi  
mention.

Setelah itu ketuk nama grup tersebut lalu 
scroll ke bawah untuk mencari orang yang 
sering menandai atau mention.

Lalu pilih opsi ‘Chat dengan (nama orang 
yang dituju)’ begitu diketuk maka akan 
membuka jendela obrolan dengan orang 
tersebut.

Kemudian ketuk nama orang tersebut scroll 
layar ke atas maka akan ada pilihan ‘Bisukan 
notifikasi’ lalu aktifkan untuk memblokir 
pemberitahuan dari orang itu baik pada 
obrolan pribadi maupun grup.**
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APJII Bersiap Gelar Munas ke XI
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 
akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas). 
Rencananya Munas yang ke XI ini akan diadakan pada 
tanggal 30 Juni 2021 mendatang. Direncanakan akan 
digelar di Bali.

“Ya, Munas APJII nanti akan digelar pada 30 Juni 2021. 
Ini sebagaimana yang telah diatur dalam AD/ART 
organisasi ya,” ujar Sekretaris Jenderal APJII, Henri 
Kasyfi Soemartono.

Menurut Henri, dalam acara Munas XI APJII nantinya, 
akan membahas banyak agenda bersama para 
anggota organisasi.

 

Setidaknya ada lima agenda besar yang bakal dikaji, 
yakni Pertanggung Jawaban Kepengurusan APJII 2018-
2021, Pengesahan Program Kerja APJII 2021-2024, 
Pemilihan Dewan Pengawas APJII, Pemilihan Ketua 
Umum APJII, dan Pemilihan Ketua Unit IDNIC-APJII.

“Lima agenda besar itu akan dibahas detail saat acara 
Munas XI,” kata Henri.

Menurut dia, hajatan besar 3 tahunan APJII ini akan 
dilakukan secara offline dan online. Tentunya untuk 
peserta yang hadir, mereka akan melaksanakan rapid 
test Covid-19 terlebih dahulu sebelum mengikuti 
acara Munas XI. Selain itu juga, APJII akan memastikan 
protokol kesehatan pada saat acara berlangsung.**
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