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                                                                                Abstrak  

 
Pervasive health merupakan salah satu teknologi pervasive computing yang dikembangkan untuk 

mengakomodasi meningkatnya kebutuhan kesehatan sehingga pelayanan kesehatan tidak terbatas lagi oleh 

waktu dan jarak.  System Pervasive health terdiri dari tiga bagian, yaitu sensor medis, bidang manajemen dan 

bidang knowledge/informasi. Pada pervasive health, data health pasien disimpan dan dikelola dalam Electronic 

Patient Record (EPR). Data yang terdapat dalam EPR tersebut dapat diakses melalui perangkat mobile seperti 

PDA dan handphone. Karena data tersebut berhubungan dengan kelangsungan hidup pasien dan merupakan hal 

yang bersifat privasi, maka harus ada pengamanan terhadap data health dengan menjaga integritas, kerahasiaan 

dan perlu adanya fitur otentikasi yang kuat sehingga dapat mengendalikan akses data yang tidak sah. Oleh 

karena itu solusi keamanan untuk pervasive health  meliputi pengamanan data oleh sensor medis sebagai 

perangkat pengumpul data menggunakan tubuh manusia itu sendiri sebagai sarana untuk menghasilkan kunci 

kriptografi dalam mengamankan komunikasi intersensor, pengendalian akses informasi ke EPR dan kerangka 
kerja legislatif untuk mengamankan system health sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Health 

Information Portability and Akuntability Act (HIPAA). 

 

Kata kunci : Pervasive health, sensor medis, Electronic Patient Record (EPR), perangkat mobile,  kunci 

kriptografi, Health Information Portability and Akuntability Act (HIPAA). 

 

 

1. Pendahuluan  

 

Pelayanan kesehatan selama ini dapat diperoleh 

apabila mengunjungi rumah sakit, klinik medis 
maupun puskesmas. Pelayanan medis tersebut dapat 

dikatakan sebagai model konvensional karena 

manajemen health dapat dilakukan dengan cara 

mengamati gejala, mengunjungi dokter dan 

mendapatkan pengobatan. Namun seiring dengan 

berkembangnya teknologi computing, khususnya 

teknologi pervasive computing, maka pelayanan 

kesehatan pun mengalami perkembangan. Sekarang 

telah dikembangkan pelayanan kesehatan meluas, 

yang dikenal dengan istilah ‘pervasive health’.  

System pervasive health mengumpulkan dan 

mengelola data health pasien dalam format 
elektronik (EPR). Data yang terdapat dalam EPR 

dapat diakses melalui perangkat mobile seperti PDA 

dan handphone. Hal ini dapat menimbulkan resiko 

keamanan data health. Salah satu resiko tersebut 

yaitu memungkinkan adanya  akses tidak sah dan 

sabotase data health pasien yang bersifat sensitif. 

Saat ini telah terjadi peningkatan keprihatinan 

di masyarakat mengenai masalah privasi yang 

berkaitan dengan data health elektronik. Oleh karena 

itu keberhasilan untuk menjaga keberlangsungan 

teknologi ini tergantung bagaimana cara mengatasi 
masalah tersebut. Namun masalah keamanan dalam 

system pervasive ini belum banyak diselidiki secara 

mendalam oleh karena itu merupakan salah satu 

peluang untuk membahasnya. 

 

2. Pervasive Health 
 

Pervasive health merupakan teknologi pelayanan 

kesehatan diluar batas-batas konvensional bagi 

individu dimana saja dan kapan saja [Yang, (2002)]. 

Pervasive health bertujuan untuk menyediakan 

sarana health tanpa batas ruang dan waktu. 

Teknologi ini dikembangkan dengan teknologi kabel 

maupun nirkabel seperti teknologi nirkabel rumah 

pintar Zigbee [S. Dagtas, et al (2008)] sehingga dapat 

memonitor pasien secara terus menerus, diharapkan 

dapat memberikan informasi kesehatan secara akurat 

kepada medis profesional dan menghasilkan 
diagnosa serta pengobatan yang tepat dan akurat 

serta bebas dari semua kesalahan.  

Pervasive health sangat berguna karena dapat 

menjadi salah satu solusi dari pertambahan jumlah 

penduduk yang cepat, lembaga medis yang 

kekurangan staf medis dan biaya kesehatan yang 

melambung  tinggi [Yang, (2002)]. 

Teknologi ini signifikan dalam komunikasi dan 

teknologi sejalan dengan berkembangnya perangkat 

genggam yang cerdas seperti PDA, handphone, jam 

tangan pintar, palmtop, pakaian dan bands yang 
memungkinkan untuk melaksanakan berbagai solusi 

system Pervasive health.  
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Kemampuan manajemen Pervasive health yang 

telah dibangun sekarang ini mendukung terciptanya 

berbagai aplikasi, diantaranya sebagai berikut 

[Yang, (2002)]. 

 

1. Mobile Telemedicine   

Mobile telemedicine menyediakan kemampuan 

untuk memonitor, mendiagnosa dan mengobati 

pasien dari kejauhan sehingga mengurangi 

kemungkinan kesalahan medis dan 

memungkinkan pengobatan yang akurat, tepat 
waktu dan real time serta dapat memberikan 

informasi health yang lengkap dan profesional.  

2. Respon Bencana  

Respon bencana menyediakan kemampuan 

untuk merespon secara efektif terhadap bencana, 

dimana jumlah pasien jauh melebihi angka yang 

dapat ditangani oleh tanaga medis yang tersedia. 

Dengan system pervasive health, pasien dapat 

dipantau secara otomatis dan hanya pasien yang 

keadaannya kritis saja yang mendapat perhatian 

dokter  sehingga penanganan bencana lebih efisien 
dan efektif. 

3. Akses ke data pasien pada pervasive health  

System pervasive health dirancang untuk 

mengumpulkan data dari pasien dalam kurun 

waktu yang lama. Data-data tersebut disimpan 

secara terorganisir sehingga dapat dipelajari oleh 

perawat untuk menentukan tindakan perawatan 

yang lebih baik.  

4. Manajemen gaya hidup 

System pervasive health memiliki kemampuan 

untuk memberikan perawatan pribadi misalnya 
untuk memantau status penyakit [Roberts, (2006)] 

dan perkembangan kesehatan pasien dengan 

menetapkan makanan khusus dan rencana latihan. 

 

Secara konseptual, model System pervasive 

health ini terdiri dari tiga bidang utama, yaitu 

berikut ini [Yang, (2002) ][Venkatasubramanian 

& Gupta, (2008)]. 
 Perangkat sensor medis  

Bagian pertama dari system pervasive health 

yaitu sensor medis. Sensor medis memiliki 

kemampuan untuk memasukkan berbagai jenis 

data dengan jumlah yang besar. Sensor ini 

memiliki kemampuan untuk memantau pasien, 

baik secara terus  menerus maupun dalam 

frekuensi-frekuensi tertentu untuk memperoleh 

berbagai parameter fisiologis, seperti 

elektrokardiogram (EKG), tekanan darah (BP), 

tingkat oksigen dalam darah (SPO2) 

[Venkatasubramanian & Gupta, (2006)], suhu 

tubuh, resistensi galvanic kulit dan berbagai 

deteksi gerakan anggota tubuh. Sensor ini dapat 
dipasang di dalam tubuh pasien.  

Dalam beberapa kasus, sensor ini juga dapat 

memiliki kemampuan seperti mesin yang 

digerakkan dan dapat melakukan tugas seperti 

pengiriman obat dibawah kendali bidang 

manajemen. Jaringan sensor yang dipasang 

dalam tubuh seseorang untuk memantau nilai 

fisiologis dalam tubuhnya disebut Body Sensor 

Network (BSN) [Venkatasubramanian, et al 

(2008)]. 
 Bidang manajemen 

Bidang manajemen menyediakan 

infrastruktur untuk mengelola data health yang 

dikumpulkan oleh sensor. Data mentah dari 

sensor diatur dengan format yang terstruktur 

sehingga dihasilkan Electronic Patient Record 

(EPR). EPR mengumpulkan data health pribadi 

pasien dengan prosedur yang mudah untuk 

disimpan maupun diakses. Bidang manajemen 

juga menyediakan fungsionalitas untuk 

mengarahkan perangkat sensor ketika 
mengumpulkan stimulus tertentu berdasarkan 

persyaratan tertentu atau menjalankan stimulus 

pengobatan. Perangkat yang digunakan  pada 

bidang ini diantaranya PDA, handphone, 

Personal Computer (PC) dan server. 

 

 

 Bidang knowlegde/informasi 

Bidang informasi digunakan untuk 

menampilkan data yang dikumpulkan dan 

disimpan dalam EPR oleh dua bagian 

sebelumnya. Bidang ini menyediakan fitur 
seperti deteksi terjadinya suatu keadaan darurat 

medis, khususnya kegagalan pada prosedur 

perawatan dan inkonsistensi antara diagnosa yang 

diusulkan dengan gejala yang dialami oleh 

pasien. Kemampuan ini memberikan umpan 

balik yang berkaitan dengan perawat diagnosis 

serta pengobatan yang akan diberikan kepada 

pasien sehingga  memungkinkan bidang 

manajemen membuat penyesuaian yang 

diperlukan sesuai dengan umpan balik tersebut. 

 
Sedangkan dalam konferensi Pervasive health 

2011 [http://www.pervasivehealth.org, (2010)], 

pembangunan teknologi pervasive health  

dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu : data 

collection, data correlation, dan data presentation.    

 
3. Ancaman Keamanan dalam Sistem Pervasive 

Health 

 

System pervasive health mengumpulkan dan 

mengelola data health dalam format elektronik 

(EPR) tidak dalam bentuk kertas seperti saat ini. 

Penggunaan EPR dapat menimbulkan resiko 

keamanan data health yang tidak dijumpai pada 

format berbasis kertas. Salah satu resiko tersebut, 

yaitu memungkinkan adanya  akses tidak sah dan 

sabotase data health pasien yang bersifat sensitif. 

Adapun penyebab  ditemukannya kerentanan 
tersebut yaitu sebagai berikut [Yang, (2002)]. 

http://www.pervasivehealth.org/
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1. Penyimpanan data health berbasis kertas sangat 

sentralistik dan kegiatan menyalin informasi 

tersebut akan memakan waktu yang lama. 

Sedangkan EPR dapat diakses melalui jaringan 

dimanapun dan kapanpun sehingga sangat mudah 

untuk diduplikasi. 

2. Semakin bayak informasi sensitif yang terdapat 

dalam EPR, maka akses dan pengambilan data 

dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih 

cepat. Adapun contoh data sensitive, misalnya : 

HIV, catatan jiwa dan informasi genetik. 
3. Sifat jaringan system pervasive health 

memungkinkan EPR dapat dipindahkan melintasi 

batas-batas administrasi atau bahkan batas negara 

dengan mudah sehingga dapat menghindari 

permasalahan hukum lokal. 

Oleh karena itu system pervasive health yang 

digunakan untuk mengumpulkan, merubah dan 

menyediakan data health elektronik dapat 

menimbulkan banyak penyalahgunaan privasi dan 

keamanan.  

Beberapa ancaman untuk system pervasive 
health meliputi berikut ini [Yang, (2002)]. 

 Terjadinya akses tidak sah ke data health. 

 Memungkinkan terjadinya perubahan yang 

dilakukan secara sengaja terhadap data health 

pasien tertentu, yang dapat menyebabkan 

kesalahan dalam diagnosa dan pengobatannya. 

 Memungkinkan diaktifkannya alarm palsu 

sebagai pengganti alarm sebenarnya yang 

beroperasi dalam keadaan darurat. 

 Terjadinya diskriminasi ekonomi dan sosial 

terhadap pasien, misalnya adanya perusahaan 
asuransi menawarkan asuransi health dengan 

premi tinggi untuk pasien yang memiliki masalah 

kronis tertentu. 

 

4. Metoda Penelitian 

Metoda penelitian yang dilakukan yaitu studi 

kepustakaan dari paper-paper maupun ebook  

tentang keamanan untuk pervasive health, terutama 

paper dengan judul “Security for Pervasive Health 

Monitoring Sensor Applications” oleh Krishna 

Kumar Venkatasubramanian dan Sandeep K.S. 

Gupta. Serta Security in Distributed, Grid, Mobile 
and Pervasive Computing oleh Xiao Yang. 

 

5. Solusi Keamanan untuk Pervasive Health 

Alasan utama perlunya keamanan system 

pervasive health yaitu untuk melindungi privasi dan 

data health pasien yang akan berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup pasien tersebut karena 

terjadinya kesalahan dalam  mendiagnosa dan 

kesalahan dalam pengobatan. Oleh karena itu dalam  

system pervasive health  perlu adanya perawatan dan 

tindakan untuk mencegah semua akses tidak sah 
terhadap EPR. 

Pada dasarnya ide keamanan system pervasive 

health tidak berbeda dengan system konvensional, 

karena keduanya tergantung pada pemeliharaan tiga 

sifat dasar security sebagai berikut [Raharjo, 

(2010)]. 

1. Kerahasiaan data (Confidentiality/ Privacy) 

Proteksi data yang sensitif sehingga informasi ini 

hanya diberikan kepada mereka yang berwenang 

untuk melihatnya. 

2. Integritas data (Integrity) 

Semua informasi yang diberikan adalah akurat, 

lengkap dan tidak berubah tanpa izin, baik pada 

saat transit maupun pada saat penyimpanan 
dengan cara apapun. 

3. Otentikasi (Authentication) 

Otentikasi dilakukan untuk memastikan 

kebenaran identitas bagi entitas yang memiliki 

akses untuk berkomunikasi. 

 

Oleh karena itu solusi keamanan pervasive 

health dapat difokuskan pada tiga aspek yang 

berbeda, yaitu sebagai berikut [Yang, (2002)]. 

 Mengamankan medical sensor communication  

Sensor medis pada system pervasive health, 
memiliki bentuk yang sangat kecil  sehingga 

memiliki kemampuan terbatas.   

 Mengontrol akses ke EPR   

Sebuah properti penting dari sistem medis yaitu 

bahwa pasien memiliki tingkat kontrol yang 

tinggi sehingga harus membatasi siapa saja yang 

dapat mengakses informasi health mereka.  

 Solusi legislatif  

Menyadari adanya suatu kerangka hukum untuk 

melindungi informasi medis bersifat sensitif yang 

disimpan sebagai EPR. Kongres AS 
mengusulkan Health Information Portability and 

Akuntability Act (HIPAA) pada tahun 1996 

[Yang, (2002)]. Semua solusi teknis diperlukan 

untuk menangani rekomendasi yang diusulkan 

oleh HIPAA dan ketentuan dasar yang 

diperlukan. 

 

Ada dua masalah tambahan yang terkait 

dengan system pervasive helath, yaitu keamanan 

komunikasi nirkabel dan keamanan fisik perangkat 

genggam. Keamanan fisik dari perangkat yang 
digunakan juga harus dipertimbangkan. Beberapa 

solusi untuk masalah ini diantaranya dengan adanya 

otentikasi pengguna perangkat genggam portable 

menggunakan biometric, RFID dan  e-tokens serta 

penggunaan kartu pintar [Yang, (2002)].  

Oleh karena itu ada empat prinsip dasar yang 

harus dijadikan sebagai pedoman dalam 

mewujudkan system pervasive health [Stanford, 

(2002)], yaitu : 

a. keamanan administrasi; 

b. praktik keamanan jaringan terbaik; 

c. keamanan data untuk perangkat (palmtop, PDA 
dan lainnya) apabila hilang atau dicuri; 

d. otentikasi pengguna yang mengakses jaringan. 
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A. Keamanan Jaringan Sensor dalam Bidang 

Health 

Salah satu persyaratan yang paling penting 

dari sensor medis yaitu bahwa sensor medis tidak 

menghalangi aktifitas orang yang memakainya. 

Sehingga sensor yang digunakan harus memiliki 

ukuran dan berat yang sangat kecil.  

Salah satu cara untuk mengatasi masalah 

keamanan sensor medis, diantaranya dengan 

menggunakan tubuh manusia itu sendiri sebagai 

sarana untuk menghasilkan kunci kriptografi 
dalam mengamankan komunikasi intersensor 

[Yang, (2002)].  

Tubuh manusia merupakan sebuah 

lingkungan yang sangat dinamis, sehingga dapat 

menghasilkan banyak nilai fisiologis khusus yang 

unik, bervariasi terhadap waktu dan tidak mudah 

ditebak karena bersifat acak serta bervariatif 

[Venkatasubramanian & Gupta, (2006)].  
Cara ini digunakan untuk tujuan kriptografi 

agar dapat menyediakan keamanan yang tangguh 

dan menghilangkan distribusi kunci. Sehingga 

baik pengirim maupun penerima dapat mengukur 

nilai psikologis dari lingkungan mereka dan 

dapat digunakan untuk keamanan ketika mereka 
berkomunikasi. 

Oleh karena itu pengirim dan penerima 

terlebih dahulu harus menetapkan dan 

menyepakati ukuran nilai fisiolgis (phisicologis 

Value/PV) secara bersamaan. Karena nilai PV 

merupakan varian waktu maka diperlukan 

kesamaan dalam pengukuran. Sebelum nilai 

diukur, tentukan dulu variabel untuk pengirim 

dan variable    untuk penerima.  

Adapun langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk  mengirim pesan rahasia, yaitu 

sebagai berikut [Yang, (2002)]. 
a. Pengirim pertama mengenerate kunci Ksession 

secara random, mengenkripsi payload dengan 

kunci tersebut sehingga diperoleh                    

C = EKsesision (Data) .  

b. Kemudian menyembunyikan Ksession 

menggunakan Ks dengan menghitung bantalan 

satu kali diatasnya sehingga diperoleh              

γ = Ksession ⊕ Ks .  

c. Hal ini akan otomatis juga menghitung MAC 

(Message Authentication Code) pada C pesan 

yang dienkripsi menggunakan Ksession                

( mac = MAC (Ksession | C) )  untuk 

memungkinkan verifikasi dan 

mempertahankan integritas pesan.  

d. Pengirim kemudian mengirimkan pesan [C, γ, 

mac] kepenerima, yang kemudian 
menggunakan Kr untuk mendapatkan K’session 

dari γ  (  K’session  = γ ⊕ Kr  ).  

d.  Perhatikan bahwa tubuh manusia bersifat 

dinamis, maka nilai-nilai Kr dan Ks mungkin 

tidak sama, sehingga    K’session ≠ Ksession . 

e. Nilai PV diukur dari individu yang sangat 

dekat, dan setiap perbedaan nilai tersebut 

dianggap sebagai analog dari kesalahan 

komunikasi. Koreksi kode kesalahan (seperti 

mayoritas encoding) digunakan untuk 

memperbaiki perbedaan. Oleh karena itu 

penerima melakukan koreksi kesalahan pada 

K’session menghasilkan K”session dimana    

K”session = f (K’session)    dengan f adalah koreksi 

kesalahan.  

f.   Sekarang penerima menghitung sendiri MAC 

menggunakan K”session,                                 

mac’ = MAC (K”session | C) .  

 
Jika nilai-nilai mac dan mac’ identik, maka 

penerima mendapatkan data deskripsi C, jika 

nilai keduanya berbeda maka penerima 

mengabaikan pesan yang diterima.  

Pemilihan PV merupakan hal yang penting. 

Tidak semua PV varian waktu dan bersifat 

random sehingga belum tentu efektif untuk 

menyembunyikan Ksession.  

Oleh karena itu penggunaaan PV seperti 

tekanan darah dan detak jantung secara langsung 

tidak dianjurkan. 

Untuk mengamankan komunikasi antar 
sensor biomedis, maka digunakan PV yang lebih 

komplek seperti inter-Pulse-Interval (IPI) dan 

Heart-Rate-Varian (HRV) 

[Venkatasubramanian & Gupta, (2006)] 
dengan nilai masing-masing 128 bit.  

Hasil pengukuran dari kedua PV ini sangat 

bervariasi, bila diukur dari dua individu yang 

berbeda namun sangat mirip jika diukur dari 

individu yang sama. Tetapi dalam waktu yang 

berbeda nilai-nilai tersebut bervariasi dan  tidak 

mudah ditebak. Oleh karena itu digunakan EKG 

sebagai PV untuk mengamankan komunikasi 

intersensor.  

 

EKG (elektrokardiogram) terbukti secara unik 
mengidentifikasi PV. Analisis skema berdasarkan 

data real EKG (yang diperoleh dari database 

PhysioBank MIT) menunjukkan bahwa kunci yang 

dihasilkan dari EKA (EKG berbasis Agreement) 

adalah : acak, varian waktu, pengukuran EKG bisa 

dihasilkan dengan durasi pendek, identik untuk 

diberikan subyek dan berbeda bagi individu yang 

terpisah [Venkatasubramanian, Banerjee & Gupta, 

(2008)]. Penggunaan PV primitif sebagai jaminan 

untuk komunikasi intersensor di pervasive health 

menjamin kerahasiaan data melalui proses enkripsi, 
integritas melalui MAC dan efektif dalam 

berkomunikasi mengotentitikasi sensor karena 

keunikan PV sesuai dengan individu yang mereka 

periksa. 
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[Venkatasubramanian, (2009)]. RBAC merupakan 

sebuah mekanisme untuk mengontrol akses yang 

mengatur pengguna sistem dalam kelompok-

kelompok tertentu yang disebut peran (roles) 

[Yang, (2002)]. Roles merupakan kelompok 
pengguna yang dibentuk berdasarkan fungsi 

mereka di dalam sistem [Yang, (2002)]. Contoh, 

semua pengguna yang berprofesi dokter di rumah 

sakit akan diberikan roles dokter dan semua 

perawat dalam sistem perawat rumah sakit akan 

memiliki roles yang diberikan kepada mereka. 

RBAC memberikan hak akses untuk peran-peran 

ini, bukan untuk tiap individu.  Oleh karena itu 

keuntungan utama sistem berbasis RABC yaitu 

kemampuannya untuk mengurangi kompleksitas.  

Perpanjangan RBAC untuk Pengendalian 

Akses ke Informasi Medis 
Pasien dapat menentukan siapa saja yang 

dapat   mengakses   informasi  healthnya   yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

tersimpan dalam EPR. Akses skema control yang 

digunakan dalam lingkungan pervasive health 

harus mendukung dua macam kebijakan [Yang, 

(2002)], yaitu : 
1. persetujuan kualifikasi umum oleh penolakan 

eksplisit (GD-ED), dan 

2. penolakan kualifikasi umum oleh persetujuan 

eksplisit (GD-EC). 

GD-EC diperlukan untuk akses yang dibatasi 

dengan ketat, akses ini mudah untuk memblok 

semua pengguna kecuali beberapa yang secara 

jelas diberikan akses.  

Dalam RABC, roles hanya dapat 

menggunakan hak istimewa yang diberikan 

kepada mereka sehingga otomatis dapat dengan 

mudah menggunakan GD-EC. 
Oleh karena itu tidak mudah menetapkan dan 

menjalankan kebijakan dalam menyediakan 

akses untuk semua pengguna kecuali pengguna 

tertentu. 

Solusi untuk masalah ini yaitu dengan 

menyediakan perpanjangan sederhana RBAC. 

Dalam akses control model health, sebuah 

kebijakan akses pasien dicatat dan dilakukan 

melalui consumer-centric disebut role tim 

perawatan/care-team role (CTR) [Yang, (2002)]. 

CTR terdiri dari empat komponen utama [Yang, 
(2002)], yaitu : 

1. daftar role yang memiliki izin untuk 

mengakses informasi health pasien; 

2. daftar role yang diberi akses ke informasi 

health pasien; 

3. hak istimewa untuk melakukan akses; 

4. daftar untuk mengakses informasi 

administratif tentang CTR seperti ID dan 

deskripsi. 

 

Kontek Kesadaran dalam Mengontrol akses 

ke Informasi Medis 
Model CRT merubah model RBAC untuk 

mendukung skenario yang  membutuhkan GC-
ED selain GD-EC, untuk memberikan 

kemudahan kepada pasien ketika mengakses EPR 

mereka.  Model RBAC diperluas dengan cara 

yang berbeda, yaitu memperkenalkan unsur 

kontek dalam keputusan akses control. 

Hak akses mendapatkan informasi EPR 

untuk role yang berbeda tidak statis dan akan 

berbeda dengan kontek sistem. Contoh, apabila 

Dokter X memiliki hak untuk mengakses catatan 

pasien sekarang,  maka pada kesempatan dihari 

berikutnya dokter tersebut bisa jadi tidak 
memiliki akses karena pasiennya berbeda, hal ini 

terjadi karena adanya perubahan kontek. 

Kemampuan untuk menjelaskan kontek 

merupakan hal yang penting dalam pekerjaan 

mereka yang dilakukan dalam bentuk ekspresi 

reguler. Skema ini  cukup generik untuk 

memungkinkan ekspresi dari informasi kontek 

yang komplek [Yang, (2002)] : 

Context = Clause1 ∪ Clause2 ∪ . . . . ∪ Clausei . . . 

Clause = Condition1∩Condition2∩.. ∩ Conditioni  

Condition = Context Type < OP > Value  

Jenis kontek berikut mendefinisikan properti 

spesifik dari sistem, seperti 

waktu dan lokasi. OP adalah operator, seperti, ≤, 

≥ dan ≠ [1]. Cara ini mengungkapkan informasi 
kontekstual, dimana sistem memberikan akses 

kepada pengguna (misalnya perawat, apoteker) 

berdasarkan kebijakan otorisasi (AP), yang 

didefinisikan sebagai triple <R, P, C> dengan R 

peran, P merupakan izin yang diminta, dan C 

adalah konteks tertentu. Bila pengguna ingin 

mendapatkan akses, mereka menampilkan 

permintaan akses data (DAR) dalam bentuk <U, 

P’, CR> [1]. Dimana U adalah user ID, P adalah 

izin yang diperlukan, dan CR adalah nilai 

sebenarnya dari jenis kontek. Akses diberikan 
kepada pengguna jika dan hanya jika nilai yang 

sebenarnya disajikan dengan jenis kontek (CR) 

dari DAR sehingga mengevaluasi deskripsi 

kontek yang berlaku dalam (C), P = P’ dan U  
R [1]. 

 

Mengontrol akses untuk Mengelola Medis 

Darurat  

Context-Aware Roles-Based Access Control 

(CA-RBAC) dirancang untuk mengambil 

konteks informasi sebagai pertimbangan ketika 

B. Mengontrol akses ke EPR 

Privasi informasi yang disimpan pada 

jaringan EPR akan didistribusikan dalam 

pervasive health sehingga sangat penting untuk 

dijaga terutama informasi yang dapat diakses oleh 

entitas selain perawat dan keluarganya, seperti 

apotek, perusahaan asuransi dan pabrik obat. 

Salah satu teknik yang sering digunakan 
untuk akses kontrol dalam system health yaitu 

Role-Based       Access          Control        (RBAC) 
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menyediakan akses untuk EPR pasien [Yang, 

(2002)]. Pada kenyataannya akses yang 

disediakan pada informasi health bersifat reaktif. 

Contohnya apabila terjadi kondisi kritis, 

misalnya terdapat pasien yang terkena serangan 

jantung tapi dokter yang diberikan akses tidak 

tersedia maka efek yang dihasilkan sistem akibat 

terjadinya peristiwa ini disebut kritis. 

Dalam kasus diatas, maka mekanisme akses 

kontrol cerdas dalam waktu yang singkat harus 

mampu menemukan dokter berkualitas lainnya di 
rumah sakit tersebut dan memberikan mereka 

akses yang sesuai ke EPR pasien. Hal ini dapat 

meminimalisir dampak dari peristiwa kritis 

seperti serangan jantung.  

Jika model CA-RBAC digunakan, maka 

sebelum adanya persetujuan jelas, sistem tidak 

akan memberikan akses ke dokter lain untuk EPR 

pasien tersebut. Model akses kontrol untuk 

penanganan kontrol akses dalam keadaan darurat 

disebut Criticality Aware Access Control 

(CAAC) [Yang, (2002)]. CAAC dirancang untuk 
memberikan akses proaktif dalam menangani 

keadaan darurat. Akses proaktif ini digunakan 

untuk memfasilitasi pemantauan sistem secara 

terus menerus terutama ketika terjadi peristiwa 

penting dan suatu peristiwa yang perlu diamati. 

Oleh karena itu secara otomatis menyediakan 

satu set alternatif akses hak istimewa untuk 

pengguna terpilih tanpa intruksi ataupun 

permintaan. 

Akses CAAC disediakan secara otomatis, 

namun untuk meminimalkan penyalahgunaan 
maka  pelayanan akan disediakan dan diberikan 

apabila benar-benar diperlukan. Oleh karena itu 

akses yang diberikan kepada pengguna dalam 

menanggapi keadaan darurat bersifat sementara 

dan diputuskan setelah jumlah waktu tertentu. 

Durasi waktu ini dibatasi oleh nilai jendela 

peluang (Wo) dari emergency [Yang, (2002)]. 

Oleh karena itu setiap emergency memiliki 

durasi, yang disebut jendela peluang. Jendela 

peluang merupakan waktu maksimum yang 

dimiliki sebelum pengukuran mitigative dimulai 

dan diselesaikan untuk mengendalikan situasi 
darurat [Yang, (2002)]. Jika emergency tidak 

ditangani dalam Wo maka dapat menyebabkan 

terjadinya kerusakan fatal. Misalnya, ketika 

terjadi serangan jantung, jendela peluang untuk 

mengendalikan keadaan tersebut (dalam banyak 

kasus) 1 jam, jika tidak dikendalikan dalam 

rentang waktu ini, maka kehidupan pasien 

mungkin tidak terselamatkan. Dalam keadaan 

normal model CAAC berdegenerasi untuk 

Context Aware RBAC, namun dalam keadaan 

darurat, sistem menunda model Context Aware 
RBAC dan menerapkan model CAAC [Yang, 

(2002)].  

 

C. Solusi Legislatif  
Selain solusi teknis yang diusulkan, maka 

sarana yang sama pentingnya untuk menjamin 

keamanan informasi yang dikumpulkan dalam 

suatu sistem pervasive health adalah solusi 

legislative [Yang, (2002)]. Dengan adanya 

perkembangan teknologi digital dan elektronik 

pada catatan medis, maka dibentuklah UU 

Asuransi Health Portabilitas dan 

Akuntabilitas/Health Insurance Portability and 

Accountability Act (HIPAA) yang disahkan 
dalam Kongres AS pada tanggal 21 Agustus 

1996, sebagai  informasi portabilitas dan masalah 

keamanan yang muncul dalam bidang ini [Yang, 

(2002)]. Oleh karena itu ruang lingkup HIPAA 

terbagi menjadi tiga bagian [Yang, (2002)], yaitu 

:  

1. menyederhanakan administrasi, 

mengumpulkan overhead, mengelola dan 

mengakses EPR;  

2. mencegah penipuan dan penyalahgunaan 

health;  
3. rencana grup terkait pajak dan ketentuan 

offset pendapatan.  

Ruang lingkup HIPAA jauh lebih besar, 

diantaranya mencakup privacy HIPAA dan 

aturan keamanan yang dirancang untuk 

mencegah penipuan dan penyalahgunaan data 

medis. Untuk memahami lebih lanjut perlu 

mengetahui terlebih dahulu Convered 

Entities/entitas tertutup (CE). Sebuah CE 

mencakup semua entitas yang berurusan dengan 

penyimpanan koleksi dan manajemen informasi 
health, penyedia rencana health, tempat transaksi 

health serta penyedia layanan health [Yang, 

(2002)]. Semua peraturan HIPAA berlaku untuk 

CE saja. 

Aturan privacy HIPAA digunakan untuk 

mendefinisikan kebijakan privasi untuk aliran 

informasi, hak pasien untuk mengakses, review 

dan mengubah data medis mereka. Aturan ini 

mendefinisikan pengertian informasi health 

pribadi (Personal Health Informations : PHI) 

yang dapat diidentifikasi dan harus dilindungi 

baik yang tersimpan dalam bentuk elektronik, 
kertas atau oral.  

Peraturan Keamanan Kesehatan Asuransi 

Portabilitas dan Akuntabilitas (HIPAA) 

mengamanatkan bahwa institusi perawatan 

kesehatan menerapkan kebijakan keamanan 

informasi yang tepat dan prosedur untuk 

melindungi ePHI (elektronik Protected Health 

Information) dari "ancaman dan bahaya yang 

harus diantisipasi "[ http://www.17ebook.com, 

(2010)]. 

  Aturan keamanan HIPAA melengkapi 
aturan privasi dan memberikan rekomendasi 

untuk pelaksanaan administrasi, fisik dan 

pengamanan teknis oleh entitas tertutup untuk 

http://www.17ebook.com/
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menjamin ketersediaan, kerahasiaan dan 

integritas semua catatan health elektronik. 

Pengamanan administrasi merekomendasikan 

[Yang, (2002)] : 

1. pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk 

mencegah, mendeteksi dan mengandung 

pelanggaran keamanan; 

2. penunjukan seorang individu yang 

bertanggung jawab untuk mengelola 

keamanan;  

3. pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk 
memastikan hanya staf angkatan kerja 

berwenang yang memiliki akses ke Elektronic 

Protected Health Informations (ePHI); 

4. pengembangan kesadaran keamanan dan 

program pelatihan CE untuk seluruh tenaga 

kerja;  

5. pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk 

pelaporan, menanggapi dan mengelola 

insiden keamanan;  

6. pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk 

bencana dan keadaan darurat yang merusak 
sistem informasi yang mengandung ePHI;  

7. memastikan rekan bisnis semua orang yang 

membuat, menerima, mempertahankan atau 

mengirimkan ePHI atas nama CE akan 

menjaga ePHI.  

Pengamanan fisik lebih jauh menyarankan 

[Yang, (2002)] : 

 penerapan kebijakan, prosedur dan proses 

yang membatasi akses fisik ke informasi 

elektronik sistem memastikan akses hanya  

yang berwenang;  
 melaksanakan prosedur yang menetapkan 

penggunaan perangkat akses data yang tepat 

(misalnya PC, PDA) dan mengkarakterisasi 

lingkungan fisik workstation yang dapat 

mengakses ePHI;  

 melaksanakan perlindungan fisik untuk semua 

perangkat akses data yang dapat mengakses 

ePHI untuk membatasi akses ke user yang 

berwenang;  

 kebijakan pelaksanaan prosedur serta proses 

untuk penerimaan dan penghapusan perangkat 

keras maupun media elektronik yang 
mengandung ePHI ketika masuk maupun 

keluar dari CE serta interaksi mereka dengan 

CE. 

Oleh karena itu pengamanan teknis 

meliputi ketentuan untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan kebijakan, prosedur dan 

proses untuk sistem informasi elektronik [Yang, 

(2002)], yang : 

1. menjamin akses kontrol; 

2. memelihara audit trails;  

3. memelihara integritas data;  
4. melakukan otentikasi, dan  

5. menjamin keamanan transmisi. 

Dalam pengembangan sistem Pervasive 

healthcare dan penyediaan informasi pervasive 

perlu adanya pencegahan penipuan dan 

penyalahgunaan data health pasien agar  tidak 

terjadi masalah yang membahayakan. 

Pemberlakuan aturan HIPAA menjadi kerangka 

hukum untuk memastikan keamanan data medis, 

terutama versi elektronik dan menjaga privasi 

serta keberlangsungan kehidupan pasien. 

Pengawasan harus dilakukan untuk memastikan 

bahwa setiap sistem Pervasive  health 
memelihara keamanan dengan menerapkan solusi 

komprehensif yang baik secara teknis dan sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. 

 

 

6. Kesimpulan      

 

Jurnal ini membahas mengenai solusi keamanan 

untuk system Pervasive health. Keamanan system 

pervasive health harus diwujudkan untuk menjaga 

data health pasien yang sensitif serta untuk 
menyelesaikan permasalahan dalam penggunaan 

system pervasive health. Solusi keamanan system 

pervasive health difokuskan pada bagian yang dapat 

menyebabkan terjadinya kebocoran data. Oleh 

karena itu solusi keamanan pada sistem health 

diantaranya terfokus pada sensor medis yang 

digunakan untuk mengumpulkan data health pasien, 

pengaksesan EPR sebagai penyimpan data health 

dalam sistem dan legislatif komplementer yang 

digunakan untuk memberikan keamanan pada 

system pervasive health dengan membahas 
keamanan  HIPAA dan aturan privasi serta 

ketentuan untuk memastikan privasi dan keamanan 

data health elektronik.  

Untuk mengatasi masalah keamanan sensor 

medis dilakukan dengan menggunakan tubuh 

manusia itu sendiri sebagai sarana untuk 

menghasilkan kunci kriptografi dalam 

mengamankan komunikasi intersensor. Diantaranya 

menggunakan PV yaitu EKG yang menjamin 

kerahasiaan data melalui proses enkripsi, integritas 

melalui MAC dan efektif dalam berkomunikasi 

mengotentitikasi sensor karena keunikan PV sesuai 
dengan individu yang diperiksa. Sedangkan 

pengaturan pelayanan dan pengaksesan sistem 

dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi pada 

pasien, normal atau dalam keadaan kritis. 

 

 

7. Saran 

 

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, 

maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

berkenaan dengan solusi keamanan untuk perpasive 
health, agar kita lebih memahaminya, yaitu sebagai 

berikut. 



60 
 

1. Keamanan pada jaringan sensor dalam bidang 

health, tidak disertakan contoh detail dalam 

langkah-langkah untuk mengirim pesan rahasia. 

Sehingga belum tergambar dengan jelas 

bagaimana  proses enkripsi dilakukan untuk 

menjamin kerahasiaan data, bagaimana menjaga 

integritas data melalui MAC serta bagaimana 

menggunakan nilai psikologi tubuh manusia 

sebagai sarana untuk menghasilkan kunci 

kriptografi dalam mengamankan komunikasi 

intersensor. 
2. Solusi legislatif untuk pervasive health 

diantaranya dengan membahas keamanan 

HIPAA. Namun pada bagian ini belum dibahas 

mengenai sanksi pelanggarannya. Oleh karena itu 

informasi mengenai sanksi pelanggaran terhadap 

keamanan system pervasive health merupakan 

suatu hal yang patut diketahui oleh komponen 

system pervasive health khususnya dan 

masyarakat pada umumnya karena dapat 

digunakan sebagai salah satu media pencegahan 

terjadinya pelanggaran terhadap keamanan 
system pervasive health. 

3. System pervasive health baru dikembangkan 

didaerah berteknologi tinggi dengan 

masyarakatnya memiliki taraf ekonomi tinggi. 

Oleh karena itu perlu pengembangan terus 

menerus agar dapat diberlakukan sampai daerah 

terpencil dan pada masyarakat bertaraf ekonomi 

rendah. Sehingga pelayanan kesehatan betul-

betul tidak terbatas pada ruang dan waktu serta 

kesehatan masyarakat disemua kalangan 

meningkat pula. 
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