
Model akses kontrol dan 
Cybersecurity



tiga level kontrol akses

• Akses kontrol berdasarkan pengguna (user-based access control)

• Akses kontrol berdasarkan peran (role based access control)

• Akses kontrol berdasarkan peraturan/konteks (context-based access 
control)



Akses kontrol berdasarkan pengguna



Akses kontrol berdasarkan pengguna

• Implementasi kebijakan otorisasi dapat berbentuk sederhana seperti 
memelihara dan mengacu pada daftar yang sesuai identitas pengguna 
dan hak spesifik akses. 

• Tantangan dalam kontrol akses berdasarkan pengguna adalah 
dibutuhkan administrasi sistem untuk menjaga daftar kontrol akses 
untuk semua pengguna untuk setiap detil informasi yang dilindungi



Akses kontrol berdasarkan peran



Akses kontrol berdasarkan peran

• Sejak pengguna seringkali bermain peran (misal administrator, dokter, 
dll) administratif dalam memanage sistem yang harus terlindungi 
dapat dikurangi dengan menyesuaikan peran dengan hak spesifik 
akses. 

• Bagaimanapun hal ini tetap menjadi masalah ketika mengatur hak 
akses antar sistem. Sebagai tambahan hak individual harus tetap 
dijamin untuk pemilik informasi dan tidak dapat diakses oleh orang 
lain.



Akses kontrol berdasarkan peraturan/konteks 
(context-based access control)



Akses kontrol berdasarkan peraturan/konteks (context-based 
access control)

• Secara normal pengguna dalam fasilitas pelayanan kesehatan 
mempunyai limit terbatas untuk akses informasi pasien. 

• Hanya yang berkepentingan langsung yang diperkenankan akses 
langsung terhadap informasi secara rinci.



Akses kontrol berdasarkan peraturan/konteks (context-based 
access control)

• Bagaimanapun banyak sekali situasi dimana profesional pelayanan 
kesehatan membutuhkan akses ke informasi berbasis pada konteks:
• Dokter harus mempunyai akses tehadap informasi pasien dalam unit.

• Dokter yang menerima rujukan harus dapat mengakses sebagian informasi 
pasien

• Perawat di Unit Gawat Darurat (UGD) harus dapat mengakses informasi 
terdahulu selagi melakukan triage di UGD



Akses kontrol berdasarkan peraturan/konteks (context-based 
access control)

• Pendekatan yang lebih modern untuk implementasi kebijakan 
context-based access control melibatkan penggunaan service 
kebijakan dan peraturan  untuk semua sumber daya dalam sistem 
atau site.

• Service kontrol ini kemungkinan mendukung kebijakan statis (aplikasi 
yang dapat digunakan, file yang dapat diakses, direktori yang dapat 
dilihat, jam akses, kuota penyimpanan, dll) dan kebijakan dinamis 
berbasis real time context (misal berhubungan dengan instansi lain)



4 kelas informasi di sarana yankes

• Informasi publik
• Misal : materi promosi, materi edukasi
• Dapat diakses oleh semua orang yang tertarik baik di luar 

organisasi maupun di dalam organisasi

• Informasi internal (rahasia)
• Kebijakan organisasi, strategi bisnis
• Dapat diakses oleh karyawan maupun afiliasinya

• Informasi medis pasien (rahasia)
• Informasi rutin dari catatan medis pasien
• Dpt diakses oleh org yg butuh dari yankes mupun diluar  

(asuransi)

• Informasi medis pasien (sangat rahasia)
• Informasi seleb, tindakan kekerasan, aborsi, HIV, kejiwaan
• Dpt diakses sangat terbatas berbasis pada seseorang yang 

berwenang pada catatan medis pasien



CYBERSECURITY IN HEALTHCARE



Cybersecurity

• Cybersecurity merupakan  aktivitas untuk 
melakukan pengamanan dalam 
pencegahan terjadinya cyberattack.

• Pergeseran paper-based ke arah 
paperless oleh teknologi informasi akan 
memunculkan potensi masalah 
cybersecurity. 

• Data kesehatan merupakan informasi
yang paling  sensitif dan kritikal yang 
dapat mengancam keamanan dan
kesejateraan masyarakat

Bentuk 
Cyberattac

ks

phishing, 

malware/ 
ransomware, 

blind spot
enkripsi, 

penyerangan 
cloud, 

kebocoran 
data oleh 
pegawai 
internal 

[Grealish, 
2016]



Nilai Data Medis



Insiden selama 2017 di Seluruh Dunia

• Kejadian peretasan (hacking) 
sistem informasi elektronik 
dibidang kesehatan di seluruh 
dunia mengalami kenaikan di 
tahun 2017. [healthcareitnews, 
2017].

• 39 Kasus serangan hingga Oktober 
2017.

http://www.healthcareitnews.com/slideshow/biggest-healthcare-breaches-2017-so-far?page=39

http://www.healthcareitnews.com/slideshow/biggest-healthcare-breaches-2017-so-far?page=39


Insiden Mei 2017 di Indonesia
Serangan Ransomware 
Wannacry pada beberapa RS 
di Indonesia bulan Mei 2017 
merupakan sebuah 
peringatan bahwa aspek 
cybersecurity dalam sistem 
informasi kesehatan 
khususnya rekam medis 
elektronik tidak bisa 
diabaikan.



Insiden selama 2018 di Seluruh Dunia (per-
Agustus)

Kurang lebih 40 kasus kebocoran data medis dengan berbagai metode peretasan.
https://www.healthcareitnews.com/projects/biggest-healthcare-data-breaches-2018-so-far

https://www.healthcareitnews.com/projects/biggest-healthcare-data-breaches-2018-so-far


Insiden 2018 di Indonesia (per-Agustus)



Cyberterrorism

• Apabila peretas dapat masuk ke dalam jaringan 
sistem rumah sakit maka dapat membahayakan 
pasien. 

• Sebuah simulasi dilakukan bagaimana monitor 
ICU dapat diretas sehingga memunculkan nilai 
yang berbeda dengan kondisi asli pasiennya. 

• Apa akibatnya?

https://securingtomorrow.mcafee.com/mcafee-labs/80-to-0-in-
under-5-seconds-falsifying-a-medical-patients-vitals

https://securingtomorrow.mcafee.com/mcafee-labs/80-to-0-in-under-5-seconds-falsifying-a-medical-patients-vitals


Cyberhygiene
• Cyber hygiene as a means to appropriately protect and maintain IT 

systems and devices and implement cyber security best practices. (CIS 
& CCS, 2015)

Cyberhygiene
Train 

employes

Encrypt 
data

Backup 
everything

Regular 
scanning

Regular 
testing



Terima kasih


