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Kasus Data Pribadi yang Selalu Bocor

Jakarta - Tahun ini boleh jadi menjadi tahun yang menyedihkan, 
terutama terkait dengan kebocoran data pribadi. Bertubi-tubi 
kabar dugaan kebocoran data muncul di tengah publik. Rasa 
was-was muncul, bila data pribadi yang diduga bocor dipergu-
nakan oleh orang tak bertanggung jawab. Terlebih di situasi 
pandemi seper� sekarang. Segala kemungkinan buruk bisa saja 
terjadi.
Jika masih ingat, tahun ini ada beber-
apa kasus yang mencuat gara-gara 
dugaan data pribadi bocor. Kasus  
pertama adalah dugaan menguapnya 
data pribadi peserta Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan.

Tak tanggung-tanggung sebanyak 279 
juta data peserta BPJS itu diduga 
bocor pada Mei 2021. Cyber Security 
Independent Resilience Team (CISRT) 
menyebutkan, kerugian materil dari 
kebocoran 279 juta data peserta BPJS 
Kesehatan mencapai Rp 600 triliun.
“Sebetulnya itu yang ditawarkan 
benar punya BPJS Kesehatan atau 
bukan, itu belum tahu. Tetapi bahwa 
itu mirip, iya. Tapi apakah datanya 
data BPJS Kesehatan, belum tahu, itu 
sedang dilakukan inves�gasi,” sangkal 
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali 
Ghufron Muk� dalam keterangan 
persnya.

Kemudian, dugaan kasus kebocoran 
data milik peserta BRI Life. Kompas 
melaporkan sebanyak 2 juta data 
pribadi nasabah dicurigai diperjual-
belikan di dunia maya. Akun Twi�er 
@UnderTheBreach lah yang kali 
pertama mengungkap kebocoran 
data itu. Akun tersebut mengatakan 
bahwa data nasabah yang bocor 
bersifat sensi�f. Ada sekitar 463.000 
dokumen berhasil diambil oleh 
peretas.

 Selain itu, akun tersebut juga menye-
but bahwa peretas memiliki video 
demonstrasi berdurasi 30 menit, 
yang berisi tentang sejumlah besar 
data sekitar 250 GB yang “dicurinyan-
ya”.
Setelah melakukan proses inves�gasi, 
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan 
Asuransi BRI Life Ade Ahmad Nasut-
ion mengatakan, kejadian ini �dak 
memberikan dampak pada data 
nasabah BRI dan grup BRI lain. Ar�n-
ya, data nasabah aman.
“Tidak ada lateral ac�on terhadap 
portofolio yang lain karena sistem ini 
stand alone,” ungkap dia.
Yang terbaru adalah dugaan mengua-
pnya 1,3 juta data pribadi dari peng-
guna aplikasi Electronic Health Alert 
Card (eHAC). eHAC merupakan 
aplikasi yang berfungsi untuk melaku-
kan verifikasi penumpang selama 
bepergian. Aplikasi ini wajib untuk 
se�ap wisatawan dari negara atau 
wilayah tertentu yang terkena penya-
kit, misalnya Covid-19.
Kepala Pusat Data dan Informasi 
Kementerian Kesehatan RI Anas 
Ma’ruf menjelaskan berdasarkan 
inves�gasi bersama Badan Siber dan 
Sandi Negara (BSSN), data pengguna 
aplikasi eHAC �dak ada kebocoran.
“Kemenkes RI memas�kan bahwa 
data masyarakat yang ada dalam 
sistem eHAC �dak bocor dan dalam 
perlindungan,” jelas Anas.

 

UU PDP Mendesak Hadir

Pengamat siber security Alfons 
Tanujaya mengatakan secara definisi, 
jika ada data yang bersifat sensi�f, 
terproteksi atau rahasia, bisa dilihat 
saja oleh individu yang �dak memiliki 
hak, maka sudah masuk kategori 
kebocoran data. Dalam kasus 
kebocoran data, memang �dak ada 
pihak yang senang, sengaja atau 
sukarela datanya bocor.

“Tetapi jika ada perusahaan atau 
ins�tusi yang mengelola data publik, 
maka sudah menjadi kewajiban dari 
ins�tusi tersebut mengamankan data 
yang mereka kelola dengan 
sebaik-baiknya karena jika terjadi 
kebocoran data, yang paling mender-
ita adalah masyarakat pemilik data, 
karena rentan menjadi korban 
eksploitasi,” ujar Alfons.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara 
Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul 
Izza menambahkan, dengan kejadian 
kebocoran data yang kembali 
terulang, menuntut pemerintah 
untuk segera mengesahkan Rancan-
gan Undang-Undang (RUU) Perlind-
ungan Data Pribadi (PDP). Dengan 
begitu, kepas�an hukum dapat 
ditegakkan dalam konteks perlindun-
gan data pribadi.

“Kejadian bocornya data pribadi 
eHAC ini semakin menuntut pemerin-
tah untuk segera mengesahkan UU 
PDP agar kepas�an hukum perlindun-
gan data pribadi hadir di era digital 
ini,” ungkap Jamal.
Saat ini ke�adaan UU PDP di 
tengah-tengah masyarakat lantaran 
banyak faktor. Salah satunya upaya 
stakeholder pemerintah berharap 
agar dibentuknya Otoritas Perlindun-
gan Data Pribadi yang independen. 
Tidak berada di bawah Kementerian 
Komunikasi dan Informa�ka (Kem-
kominfo).

“Ini pen�ng guna memas�kan 
kepatuhan sektor publik dalam 
menjaga data pribadi masyarakat, 
sesuai dengan prinsip-prinsip penge-
lolaan data pribadi yang baik,” jelas 
Jamal. ***

www.nasional.tempo.co.id
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“Mendesak Kehadiran UU PDP”
Ser�fikat vaksin Presiden Jokowi beredar di dunia maya, 
lengkap dengan NIK. Kejadian ini membuat gusar para 
pejabat �nggi negera. Menkominfo RI melempar tanggu-
ng jawab ini ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menkominfo Johnny menyatakan integrasi e-Hac ke 
aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PL, PCare, dan 
Silacak ke data center Kemkominfo baru saja dilakukan 
dan saat ini data PeduliLindungi di data center 
Kemkominfo aman.

“Sebaiknya (ditanyakan) dengan Kemenkes saja. Ada 
baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali 
data Covid-19,” kata menkominfo.

Persoalan ini pun semakin ramai dan menjadi perbincan-
gan warganet. Mereka menyebutkan bahwa data 
presiden saja luput dari keamanan, bagaimana dengan 
rakyat biasa. Ini merupakan permasalahan serius. 
Masalah yang harus segera dibersihkan.

Survei APJII tahun 2019 – Q2 2020 menyebutkan bahwa 
pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta dari 
266,9 juta penduduk. Ar�nya, transformasi digital bisa 
terjadi lebih cepat, apalagi dalam keadaan pandemi. 
Barangkali 50 persen lebih ak�vitas yang digunakan 
masyarakat �dak akan jauh dari penggunaan aplikasi.

Aplikasi akan selalu menyimpan data-data penggunanya. 
Mulai dari yang umum dan barangkali bisa sampai ke 
yang spesifik. Data inilah yang mes� betul-betul dapat 
dipertanggungjawabkan. Jika �dak, masyarakat menjadi 
korban.

Maka itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU 
PDP) mutlak segera dihadirkan. Kepas�an hukum terkait 
dengan keteledoran pihak yang bertanggung jawab atas 
pengelolaan data juga semakin terang benderang. Tidak 
ada lagi sangkal menyangkal atau lempar melempar 
persoalan kelak. ***

Susunan Redaksi
idem
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Dua Startup Telkom
Diharapkan Segera Jadi Unicorn

Jakarta - Dua startup di bawah bendera MDI Ventures (Telkom Group) diprediksi segera naik kelas menjadi unicorn 
atau memiliki valuasi di atas US$ 1 miliar  atau setara Rp 14 triliun.

Melalui modal ventura miliknya, Telkom memang kian gencar mengguyur perusahaan rin�san di Tanah Air. Beberapa 
startup ini antara lain SiCepat, Alodokter, Amartha, Kredivo, Cerma�, TaniHub, dan PrivyID. 

MDI Ventures juga ak�f berinvestasi di startup asing seper� MPL dari India dan Anchanto di Singapura.
"Kami memang berharap akan ada dua investasi lagi yang menjadi unicorn. Tapi, saat ini kami belum bisa menyebutkan 
namanya. For sure, sudah ada dalam pipeline," kata Direktur Strategic Por�olio Telkom Budi Se�awan Wijaya diku�p dari 
Katadata, baru-baru ini. 

Sejauh ini, Kredivo mengklaim sudah menjadi unicorn,  seper� disampaikan oleh Co-Founder sekaligus CEO FinAccel 
Akshay Garg saat konferensi pers virtual terkait pencatatan saham perdana alias IPO pada Agustus lalu (3/8). Startup 
teknologi finansial pembiayaan (fintech lending) itu berencana IPO di bursa saham Amerika Serikat (AS). 

Kredivo juga memper�mbangkan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kemudian SiCepat juga 
disebut-sebut berpeluang menjadi unicorn. Startup logis�k ini merampungkan pendanaan Seri B US$ 170 juta atau setara 
Rp 2,44 triliun pada Maret lalu.***

id.techinasia.com
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Kemkominfo Blokir Situs
AplikasiLindungi Palsu

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informa�ka (Kominfo) telah memblokir akses terhadap situs yang menyerupai 
PeduliLindungi, yakni pedulilindungia.com.

"Kementerian Kominfo telah memutus akses terhadap situs pedulilindungia.com yang menggunakan atribut logo, 
gambar, dan tampilan menyerupai situs pedulilindungi.id," tegas Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi dalam siaran persnya.
Dedy menjelaskan bahwa situs pedulilindungia.com adalah situs palsu dan bukan situs yang digunakan oleh pemerintah 
untuk melakukan penanganan Covid-19.

"Seluruh isi dan informasi dalam situs pedulilindungia.com �dak terkait dengan situs PeduliLindungi.id dan �dak 
berhubungan dengan upaya pemerintah melakukan penanganan pandemic dalam bentuk apa pun," tuturnya.

PeduliLindungi saat ini jadi andalan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Selain itu, aplikasi PeduliLind-
ungi dimanfaatkan untuk dokumen perjalanan atau masuk area mal sampai unduh ser�fikat vaksin.

Pemerintah menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan upaya surveilans kesehatan sesuai Keputusan Ment-
eri Kominfo No 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Keseha-
tan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) beserta perubahannya. ***

www.suara.com
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Penyakit Misterius
Bunuh Ribuan Terumbu Karang
di Karibia

www.Detik.com

Jakarta  - Penyakit misterius yang sangat menular dan 
mema�kan tengah menyebar di Laut Karibia dan mem-
bunuh banyak terumbu karang di wilayah tersebut.

"Pada dasarnya ini seper� Covid-19 pada karang," kata 
Gabriela Ochoa, manajer program di Taman Laut Roatan 
di Kepulauan Teluk Honduras, diku�p dari Merdeka.com, 
baru-baru ini. 

Penyebaran penyakit ini dari Florida ke ujung Karibia 
dapat memusnahkan sebagian besar karang keras, meng-
hancurkan terumbu karang dan kehidupan laut. 
Kerusakan lingkungan juga akan mengganggu kehidupan 
jutaan masyarakat pesisir yang bergantung pada terum-
bu karang untuk makan atau bekerja.

Memengaruhi lebih dari 20 spesies karang keras, bahaya 
penyakit kehilangan jaringan karang berbatu (SCTLD) 
mengancam terumbu karang yang tumbuh lambat, 
ekosistemnya rapuh, dan �dak dapat diperbaiki.

"Satu-satunya perbedaan adalah �ngkat kema�an 
Covid-19 bahkan �dak sebanding dengan apa yang kita 
lihat di terumbu karang," ujar Ochoa. Pada beberapa 
spesies karang, �ngkat kema�annya mencapai 100 
persen.

Faktor lain, seper� polusi dan perubahan iklim, telah 
menyebabkan hilangnya sekitar 60 persen tutupan 
karang di Karibia selama �ga dekade terakhir. Namun, 
penyakit misterius ini membunuhnya pada �ngkat yang 
jauh lebih cepat.  Sekali koloni terinfeksi, kema�an bisa 
datang dengan sangat cepat. 

"Anda dapat kehilangan koloni yang tumbuh selama 
ratusan tahun hanya dalam beberapa minggu atau 
bulan," kata Melina Soto, Koordinator Meksiko untuk 
Healthy Reefs Ini�a�ve. ***

SAINSSAINS
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MENETRAKAN RADIKAL BEBAS 
Sebuah penelitian di African Journal of Biotechnology, buah naga mengandung 
antioksidan betacyanin dan betaxanthins. Senyawa tersebut mampu menetralkan 
radikal bebas dalam tubuh.

MENGONTROL KADAR GULA DARAH
Sebuah metaanalisis di jurnal PLOS ONE melihat efek mengonsumsi buah naga 
pada control gula darah pada orang dengan pradiabetes atau diabetes tipe 2. 
Makalah tersebut mengatakan, penelitian pada hewan menunjukkan hubungan 
potensial antara konsumsi buah naga dengan pengendalian diabetes yang lebih 
baik.

MENINGKATKAN KESEHATAN PENCERNAAN 
Mengonsumsi buah naga dapat memberikan efek prebiotik pada tubuh sehingga 
mampu meningkatkan kesehatan pencernaan, menurut sebuah studi di Electronic 
Journal of Biotechnology. Buah naga mengandung karbohidrat yang disebut oligosa-
karida, yang disebut para peneliti mampu membantu merangsang pertumbuhan 
bakteri baik di usus.

BAIK UNTUK KESEHATAN JANTUNG
Biji kecil dalam buah naga juga memiliki khasiat bagi kesehatan. Sebuah studi di 
World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, biji buah naga mengand-
ung asam lemak, termasuk asam lemak omega-3 dan omega-9.  Semua komponen 
tersebut memberikan manfaat untuk kesehatan jantung



Jakarta - Riset Speedtest dari Ookla melaporkan perkem-
bangan kecepatan unduh atau download internet. Hasil 
laporan berisi kecepatan unduh di negara-negara Asia 
Tenggara (ASEAN) minus Myanmar lantaran situasi 
poli�k.

Dalam laporan yang diku�p dari blog Speedtest.net di 
Merdek.com (7/9), selama semester satu tahun ini 
Speedtest mengungkapkan adanya peningkatan kinerja 
seluler di Indonesia. Namun, nilainya masih ter�nggal 
dibandingkan beberapa negara.

Pada kuartal II, Korea Selatan memegang peranan 
pen�ng dari sisi kecepatan unduh. Negara ini masuk 
sebagai negara paling unggul dengan kecepatan unduh: 
84,12 Mbps. Setelah itu adalah Singapura dengan 57,42 
Mbps dan di urutan ke�ga Brunei Darussalam dengan 
unduhan 47,02 Mbps.

Bagaimana dengan Indonesia? 
Kecepatan unduhan Indonesia menunjukkan angka 14,78 
Mbps. Lebih cepat dibandingkan Kamboja dan India yang 
masing-masing punya kecepatan 13,96 Mbps dan 10,56 
Mbps. Meski begitu, Indonesia disebut mengalami 
peningkatan kecepatan unduh sebesar 4,23 Mbps dalam 
median kecepatan unduh dari 10,55 Mbps di kuartal II 
2020 menjadi 14,78 Mbps di kuartal II 2021. 

Dari sisi internet seluler, Telkomsel dilaporkan menjadi 
penyedia seluler tercepat di Indonesia di kuartal I dan 
kuartal II tahun ini, meski Smarfren memiliki ketersediaan 
4G ter�nggi.

Berdasarkan kecepatan unduhnya, Telkomsel memiliki 
kecepatan median unduh 15,64 Mbps dan unggah 10,55 
Mbps. Diiku� operator XL Axiata, IM3 Ooredoo, 3, dan 
Smar�ren.

Speedtest juga menyebutkan bahwa perlombaan untuk 
ketersediaan 4G di Indonesia sangat kompe��f selama 
semester I tahun ini, dengan se�ap penyedia utama 
mencapai paling �dak 87 persen.

"Tetapi SmartFren yang beroperasi khusus dalam 4G 
LTE--mencapai ketersediaan 4G ter�nggi di angka 94,5 
persen. IM3 Ooredoo di peringkat berikunya dengan 90,9 
persen, diiku� 3 (89,2 persen), XL (87,8 persen), dan 
Telkomsel (87,3 persen),” tulis laporan tersebut. ***

Hasil Terbaru: Kecepatan
Unduh Internet di ASEAN  

www.indozone.id
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Jakarta - Aplikasi chat terpopuler di dunia, WhatsApp 
(WA), terus meningkatkan fitur dan tools untuk memberi 
pengalaman terbaik bagi para pengguna. Kini, WhatsApp 
bakal punya fitur baru yang memudahkan pengguna, 
terutama bagi mereka yang senang mencari pesan-pesan 
lama untuk dibaca kembali.

Fitur baru WhatsApp yang akan datang ini bernama 
"Chat Search". Fitur ini memungkinkan pengguna 
mencari percakapan lama berdasarkan tanggalnya. 
Mengu�p Digital Informa�on World dari Liputan6.com 
(10/9), informasi ini pertama kali ditemukan oleh WABe-
taInfo.

Disebutkan, fitur Chat Search ini telah diuji sejak Novem-
ber lalu dan sekarang ramai dibicarakan. Kemungkinan 
fitur Chat Search akan diluncurkan lebih cepat. Rupanya 
ke�ka fitur baru tersebut diluncurkan, pengguna 
WhatsApp akan melihat ikon seper� kalender kecil di sisi 
kanan kotak penge�kan obrolan.

Cara Menggunakan

Ke�ka pengguna mengetuk kotak kecil itu, fitur seper� 
kotak akan muncul. Isinya adalah 12 bulan dalam 
setahun, 31 hari dalam sebulan, dan semua tahun 
percakapan yang ada di WhatsApp dalam kotak pilihan 
gulir.

Kehadiran kotak ini cukup berguna, pasalnya saat 
mencari chat lawas, pengguna WhatsApp biasanya 
men-scroll layar ke atas. Sayangnya, kadang chat yang 
dicari �dak ketemu karena posisinya sudah terlalu di atas 
atau �dak terbaca.

Untuk itulah, lewat fitur baru bernama Chat Search, 
pengguna WhatsApp akan bisa memilih tanggal, bulan, 
dan tahun saat chat dibuat. Sistem WhatsApp pun secara 
otoma�s akan mengarahkan pengguna ke percakapan 
yang terjadi di waktu yang dipilih.

Saat ini fitur Chat Search tengah dalam pengujian dan 
WhatsApp belum memberikan kepas�an mengenai 
tanggal perilisan. Namun demikian, diketahui fitur Chat 
Search akan hadir lebih dulu di versi iOS, baru kemudian 
versi Android. ***
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Aplikasi WhatsApp Bakal Punya
Fitur Baru: Chat Search 
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Tiga Program Utama
APJII Pengwil Jateng

BLOGAPJII.OR.ID

Semarang - Priyo Suyono, Ketua Pengwil APJII Jawa 
Tengah, menyatakan ada �ga program prioritas untuk 
segara dipenuhi di wilayahnya. Tiga program prioritas itu 
adalah vaksinasi anggota APJII Jateng, CSR ke polres-pol-
res se-Jawa Tengah, dan pembuatan kontrak kerja sama 
antara ISP anggota APJII dan reseller.

Vaksinasi Covid-19 menjadi agenda utama pengwil yang 
dipimpinnya ini. Sebab, sektor internet dianggap juga 
sebagai tulang punggung masyarakat ke�ka berak�vitas 
kala pandemi. Kemudian, program CSR ke polres-polres 
se-Jawa Tengah. Program ini dilatarbelakangi lantaran di 
wilayahnya muncul reseller ISP yang bermasalah.

“Kejadian ini tentu menyeret teman-teman ISP di Jawa 
Tengah. Padahal kita �dak dalam posisi yang salah, 
melainkan reseller yang salah. Tujuan program CSR ini 
agar anggota APJII lebih mengenal polres setempat,” 
kata Priyo. 

Untuk itu, dilanjutkan Priyo, dibutuhkan program 
pembuatan draf kontrak kerja sama antara ISP dan 
reseller yang dibuat oleh APJII Pengurus Pusat. Draf ini 
nan�nya digunakan oleh anggota ISP APJII Jateng untuk 
melakukan kerja sama dengan reseller.

Sejauh ini, kerja sama anggota APJII Jateng dengan 
reseller hanya bermodalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS). 
Cara ini kerap disalahgunakan oleh reseller untuk 
melakukan hal-hal yang merugikan anggota ISP APJII 
Jateng.

“Selain 3 program kerja itu, APJII Jateng juga memiliki 
rencana kerja untuk melakukan training baik teknis 
maupun nonteknis. Kami juga akan membuat video 
training yang bakal dibagi ke SMK-SMK di Jateng melalui 
Dinas Pendidikan,” jelas dia.

Saat ini APJII Pengwil Jateng memiliki anggota 40 ISP 
sejak dirin�s 2012 baik bergabung baik lokal maupun 
nasional. Untuk ISP lokal sendiri, kini berjumlah 30 an. 
Pertumbuhan ISP lokal yang bergabung ke APJII Jateng 
cukup �nggi, bis mencapai 10 ISP per tahun. ***

RAGAMRAGAM
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Medan - APJII Pengurus wilayah Sumatra Utara (Sumut) 
yang dipimpin Bambang Heru Wijaksono memiliki 
program-program prioritas pada tahun pandemi ini.

Menurut Bambang, pada tahun ini program kerja yang 
menjadi perha�an utama pengurus wilayahnya adalah 
menginisiasi anggota APJII di Sumut untuk dapat masuk 
ke IIX-Sumut. Karena hingga tahun ini jumlah anggota 
yang berada di jaringan IIX-Sumut masih sedikit, yakni 
baru 1 NAP, 4 ISP, dan 2 penyelenggara jaringan. Mereka 
adalah Indosat Ooredoo, Neuviz, Triwahana (Vijja), 
Mahameru, Nusanet, Goesar Op�x, dan CGS.

Selain itu, pengwil Sumut juga fokus menyelesaikan 
beberapa masalah, antara lain masih banyak ISP yang 
memiliki subnet atau reseller �dak menginformasikan 
atau melaporkan keberadaannya di Sumut. Padahal 
laporan ini pen�ng supaya pengwil dapat membantu 
apabila mengalami masalah dengan aparat setempat.

“Selama ini pengwil baru mengetahui keberadaan ISP 
tersebut di Sumut, setelah bermasalah dengan aparat 
satu daerah di Sumut,” ujar Bambang Heru baru-baru 
ini.

APJII Pengwil Sumut berdiri pada 2001 yang diprakarsai 
oleh Rully Sumbayak. Rully mendapat mandat dari Heru 
Nugroho, Sekjen APJII saat itu, untuk menjadi Koordina-
tor Wilayah APJII Sumatra. Di awal-awal pendirian, APJII 
Sumut hanya memiliki anggota lima ISP, antara lain PT 
Media AntarNusa, PrimaNet, dan PT Indo Internet.

Pengwil Sumut pertama kali dibentuk pada 9 Maret 
2011 di Medan. Pengwil Sumut secara resmi dilan�k 
oleh Ketua Umum APJII pada 4 Juni 2012 di Medan 
berdasarkan SK-Dewan Pengurus/006/Korwil-Su-
mut/VI-04/2012. Hingga saat ini APJII Pengwil Sumut 
memiliki empat ketua dengan rincian berikut: Rully 
Sumbayak, Ketua Pengwil periode 2001–2004; Hendra 
Arbie (2004–2007), MS Yudha (2007–2010 dan 
2010–2012), dan Bambang Heru Wijaksono 
(2012–2015, 2012-2018, dan 2018-2021). ***
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