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Overview
• Big Data di Bidang Kesehatan
• Big Data dibidang “Personalized Medicine”
• Aspek Etik dan Hukum Big Data



Big Data dibidang Kesehatan
Data medis adalah versi ”tertulis” setiap orang yang menggunakan layanan
kesehatan



Pengertian Dasar: Definisi Big Data

Big data adalah data yang terlalu besar untuk dapat diolah dan 
dianalisis dengan menggunakan protokol basis data tradisional, seperti
misalnya SQL. Definisi ini membuat istilah Big Data dapat berubah
seiring waktu karena apa yang dianggap besar (big) sekarang akan
menjadi kecil dalam waktu yang relatif singkat.1



Karakteristik Data Disebut Sebagai “Big Data”

• Volume
• Varieties
• Velocity
• Veracity atau Validity
• Value



“Diri Anda” Dalam Pelayanan Kesehatan



Pemanfaatan
Data Pasien

Dalam
Pelayanan
Kesehatan



Big Data Bidang Kesehatan di Indonesia

• E-klaim Kemenkes
• V-klaim BPJS
• Bank Jaringan (on going)
• Repository data penelitian (dalam pengusulan)
• Dsb....



Aspek Etika Terkait “Data”
Pekerjaan sebagai “Data Scientist” adalah pekerjaan paling seksi di abad ini.



Persitiwa Kelam “Etika” Profesi Dokter

• Nuremberg (1945)
• Penggunaan tahanan Yahudi sebagai subjek penelitian untuk kepentingan militer.

• Tuskegee (1932 - 1972)
• Isolasi komunitas kulit hitam untuk mengamati akibat infeksi Sipilis pada manusia

tanpa pengobatan.

• Hwang Woo Sook
• Penyalahgunaan kedudukan sebagai dosen dengan memaksa mahasiswa menjadi

subjek penelitian.
• Fabrikasi data hasil penelitian.

• Haruko Obokata (2014)
• Fabrikasi data tulisan dalam journal ilmiah hingga membuat pembimbing program 

Doktoral-nya mengakhiri hidup dengan bunuh diri.



Mengapa Perlu Etik dan Hukum Dalam Big 
Data
Potensi yang sangat besar dari Big Data untuk mempengaruhi
kehidupan individu hingga masyarakat luas (bahkan negara dan dunia), 
mengharuskan kita untuk secara berhati-hati memastikan bahwa cara
mendapatkan hingga pemanfaatannya harus tetap mengedepankan
harkat dan martabat manusia.



Cakupan Etika Dalam Pembahasan Terkait Data

(BIG) DATA ALGORITHMS DATA-DRIVEN PRACTICES



Beberapa
Contoh

Permasalahn
Etik Dalam

”Data 
Science”

Ethics of Data 
Science

Ethics of Data

Privacy

Transparency

Trust 

Ethics of 
Algorithms

Responsibilities 
and 

accountability

Ethical design of 
algorithms 

requirements

Ethical auditing 
of algorithms

Ethics of 
Practices

Deontological 
code

Consent

Privacy of data 
subjects

Secondary use
BIG DATA



Tinjauan Etik Dalam Bidang Big Data

Identitas Privasi

Kepemilikan
Data Reputasi

Apakah identitas on-line dan off-
line identik?

Siapa yang seharusnya
mengendalikan akses data tentanga
diri kita?

Apa maksudnya bahwa kita-lah
yang memiliki data tentang diri kita
sendiri?

Bagaimana kita menentukan bahwa
data tersebut benar dan 
terpercaya?



Big Data dalam Personalized 
Medicine



Apa itu Personalized Medicine?

• “Personalized/Precision/Targeted Medicine” didefinisikan sebagai
penyelarasan terapi medis sesuai karakteristik, kebutuhan, dan 
preferensi per-individu pasien diseluruh tingkat pelayanan, termasuk
prevensi (pencegahan), diagnosis, terapi, dan follow-up.

• Berdasarkan terapi Personelized ini, tiap-tiap genomik individu
membuat seseorang bereaksi terhadap obat, makanan, dan gaya
hidup secara khusus dan berbeda dengan yang lain.

• “Personalized Medicine” merubah paradigma yang dahulunya “satu
jenis terapi untuk semua” digantikan dengan “obat tertentu” untuk
“pasien tertentu” dan “waktu tertentu” pula.



Big Data Dalam Personalize Medicine

Big data, as it applies to precision medicine, is the generation and 
repository of large amounts of data from bio-specimens, health 
records, medical imaging and sensors, from which disease-specific 
factors, patterns, and associations can be computationally identified 
and used to customize medical treatments unique to the individual.



Proses 
Informasi

dalam
Personalized 

Medicine



Komponen Informasi "Big Data” Dalam
Personalized Medicine
• Genomics
• ‘Omics
• Microbiome
• EHR, Claims Data, Registries
• Imaging
• Wearables/Sensors



Aspek Etik dan Hukum Penerapan
Personalized Medicine



Aplikasi “Personalized Medicine”

• Personalized Medicine memiliki potensi yang sangat signifikan untuk
membantu -baik ditingkat individu hingga masyarakat luas- dengan
menghasilkan alur layanan yang lebih efisien, memberikan akses
kepada terapi yang lebih baru atau lebih manjur, serta meningkatkan
kemampuan dalam melakukan intervensi lebih awal terhadap sebuah
penyakit.

• Meskipun demikian, potensi ini tidak seharusnya membuat para 
praktisi kehilangan kewaspadaan dalam meng-aplikasikannya. Karena, 
seperti halnya terapi yang lain, personalized medicine juga dapat
mencederai pasien (doing harm) sehingga para praktisi harus tetap
menjalankan analisis “risk-benefit” seperti halnya ketika meresepkan
terapi yang lain.



Proses Penerapan Personalized Medicine 
Dalam Pelayanan Kesehatan

• Identifikasi molekul target
• Percobaan Klinis
• Observasi hasil penelitian

Pengembangan
dan Penelitian

• Perlu peraturan yang 
menjamin harkat dan 
martabat manusia serta
berkembang sesuai bukti
ilmiah

• Pendanaan untuk “populasi” 
kecil

Regulasi dan 
Pendanaan • Dampak jangka panjang

pemberian terapi
• Big Data dan Analisis yang 

bersifat "prediktif"

Aplikasi Klinis

• Akses kepada penelitian
• Akses kepada pelayanan

Akses/Jaminan
Keadilan



Pengembangan dan Penelitian

• Pelaksanaan Penelitian (Identifikasi molekul target)
• Diperlukan Bank Data yang besar dan aman

• Belum ada produk hukum dan pedoman etik yang terkait langsung dengan Bank Data 
(confidentiality dan privasi; consent (persetujuan setelah pemberian informasi); temuan
tidak disengaja (insidental); kepemilikan dan sharing data; komesialisasi dan pembagian
keuntungan)

• Jejaring dan Globalisasi Bank Data (Big Data)
• Percobaan Klinis

• Analisis keamanan, efektifitas pengobatan (kemanjuran), dan efektifitas biaya.
• Observasi hasil penelitian

• Memastikan hasil terapi benar-benar dari Personalized Medicine yang 
diberikan



Tantangan Regulasi dan Pendanaan

• Perlu aturan terkait penyediaan produk kesehatan
• Munculnya wacana obat perlu sertifkasi halal MUI.
• Perlu aturan hukum yang berkembang sesuai bukti ilmiah yang tersedia.

• Dana besar untuk lebih sedikit pasien
• Prinsip keadilan jika masuk dalam sistem penjaminan kesehatan yang 

ditanggung negara.
• Aturan investasi penelitian obat dan alat baru.



Aplikasi Klinis

• Dampak jangka panjang pemberian terapi
• Manipulasi genetik bersifat menurun, sehingga memiliki potensi harm bagi

keturunannya.
• Privasi dan kerahasiaan.

• Diperlukan UU yang menjamin kerahasiaan informasi hingga pada tingkat informasi genetik
yang biasanya didapatkan dari penelitian ilmiah.

• Big Data dan Analisis yang bersifat "prediktif"
• Permasalahan Consent – perlukah pasien diberi tahu bahwa mereka diterapi dengan

algoritma komputer (kecerdasan buatan) dan bukan oleh pemikiran dokter?
• Persoalan Liability -- siapakah yang bertanggung jawab jika terjadi kegagalan terapi?
• Permasalahan Autonomy – bagaimana kedudukan otonomi pasien terhadap AI?



Jaminan Keadilan

• Akses pada penelitian dan pelayanan
• Banyak pasien menyumbang pada “Big Data” tanpa mendapatkan garansi

keuntungan dari Personalized Medicine.
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