
 

 
 

Peraturan Perlindungan Data Umum 

Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) adalah sebuah peraturan Uni Eropa (UE) yang 
menetapkan kerangka kerja yang baru untuk menangani dan melindungi data pribadi warga 
negara UE. 
Peraturan ini menetapkan kewajiban dan tanggung jawab baru untuk semua perusahaan yang menangani data pribadi, dan hak 
baru untuk setiap orang mengenai bagaimana data pribadi mereka dikumpulkan, diproses, dan disimpan. 

 
 

Dampak GDPR 
Jika perusahaan Anda harus mematuhi GDPR, terdapat sejumlah 
faktor yang harus dipertimbangkan. Kami sangat menyarankan agar 
Anda meminta nasihat hukum untuk menentukan apa yang mungkin 
diperlukan untuk situasi spesifik Anda. 

 
1. Memahami data Anda 
Melindungi data dengan baik berarti memahami bagaimana data 
tersebut diperlakukan dalam perusahaan Anda—yaitu 
bagaimana data ditangani, dibagikan, digunakan, diarsipkan, dan 
dihapus. Memahami apa data Anda dan bagaimana data 
tersebut digunakan dan disimpan adalah persyaratan utama 
dalam menyusun strategi GDPR untuk bisnis Anda. 

 
2. Menentukan kepemilikan dan akuntabilitas  
Mengidentifikasi pemilik yang bertanggung jawab atas kepatuhan 
perlindungan data adalah hal yang penting. Untuk beberapa 
perusahaan, seorang petugas perlindungan data perlu ditunjuk. 
GDPR juga menetapkan prinsip "akuntabilitas" baru yang 
mewajibkan perusahaan untuk menjalankan program kepatuhan 
perlindungan data. Perusahaan perlu menyusun kebijakan 
perlindungan data internal dan menyelenggarakan pelatihan 
untuk staf. 

 
3. Memastikan dasar hukum untuk pemrosesan 
Salah satu komponen lain dalam GDPR yang harus dipastikan 
telah terdokumentasikan oleh perusahaan adalah landasan 
hukum untuk pemrosesan berbagai jenis data pribadi yang Anda 
tangani. Misalnya, jika Anda menggunakan persetujuan sebagai 
dasar pemrosesan, Anda perlu mempertimbangkan bagaimana 
Anda mendapatkan persetujuan tersebut dan dapat 
menunjukkan dengan jelas bagaimana dan kapan persetujuan 
tersebut diberikan. 

 
4. Memahami hak subjek data  
Untuk memastikan bahwa prosedur Anda memenuhi hak 
mereka, Anda perlu memastikan bahwa Anda memahami hak 
yang dimiliki oleh setiap orang terkait data pribadi mereka. 
Misalnya, subjek data berhak mengakses data pribadi mereka, 
serta berhak meminta datanya diperbaiki, dihapus, atau diekspor 
secara elektronik. Dalam keadaan tertentu, pengguna juga 
berhak untuk menolak pengambilan keputusan dan penyusunan 
profil secara otomatis. 

5. Memastikan privasi sebagai dasar 
Privasi sebagai dasar adalah persyaratan hukum eksplisit yang 
pertama, sehingga penting untuk mulai mempertimbangkan cara 
menyertakannya ke dalam proses bisnis Anda. Dalam keadaan 
tertentu, penilaian dampak privasi juga perlu dilakukan. 

 
6. Mempersiapkan manajemen pelanggaran 
Memastikan bahwa kebijakan dan proses manajemen pelanggaran 
data Anda telah diperbarui dan diuji adalah hal yang sangat penting 
untuk program perlindungan data yang kuat. Mendeteksi dan 
melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang yang sesuai 
secara tepat waktu adalah hal yang diwajibkan dalam GDPR, 
karena denda dapat dikenakan pada pelaporan yang tidak 
dilakukan dan terhadap pelanggaran. 

 
7. Menyampaikan informasi penting  
Memastikan bahwa kebijakan privasi online dan pemberitahuan 
lain dalam perusahaan Anda telah diperbarui dan mencakup 
praktik-praktik perlindungan data. Persyaratan yang baru 
termasuk merincikan dasar hukum untuk pemrosesan dan 
membuat pengguna mengetahui pihak berwenang untuk 
menyampaikan keluhan jika terdapat masalah. 

 
8. Bekerja sama dengan penyedia Anda 
Memenuhi kewajiban GDPR memerlukan lebih dari kebijakan 
perusahaan sendiri. Setiap pihak ketiga yang memproses data 
pribadi atas nama Anda juga perlu memenuhi standar yang 
diperlukan untuk perlindungan data. Beberapa pertanyaan yang 
mungkin ingin Anda tanyakan kepada penyedia jasa meliputi: 

• Apakah mereka menjalankan praktik yang ketat untuk 
keamanan jaringan dan informasi, privasi, dan 
perlindungan data? 

• Apakah mereka memenuhi standar yang berlaku 
secara internasional dan memverifikasi kepatuhan 
mereka? 

• Bagaimana mereka menunjukkan budaya kepercayaan 
dan keamanan yang kuat? Dan kendali apa yang mereka 
berikan untuk membantu Anda mengelola data Anda dan 
memenuhi kewajiban Anda sebagai pengendali? 



 

Dropbox: Melindungi data Anda 

Kepercayaan merupakan landasan hubungan kami dengan jutaan orang dan bisnis di seluruh dunia. 
Kami menghargai kepercayaan yang Anda berikan kepada kami dan bertanggung jawab untuk melindungi informasi Anda secara serius. 
Untuk meraih kepercayaan Anda, kami membangun dan akan terus mengembangkan Dropbox dengan penekanan pada keamanan, 
kepatuhan, dan privasi. 

 
 

Keamanan: Melindungi dan mengontrol  
 

Melindungi: Arsitektur dan keamanan informasi 
Dropbox dirancang dengan infrastruktur yang aman dan tersebar 
dengan beberapa lapis perlindungan, yang meliputi transfer data yang 
aman, enkripsi, konfigurasi jaringan, dan kontrol di tingkat aplikasi 
yang tersebar di seluruh infrastruktur yang dapat ditingkatkan dan 
aman. Kerangka kerja manajemen keamanan informasi kami yang 
kuat dirancang untuk menilai risiko dan mengembangkan budaya 
keamanan di Dropbox. Kami secara rutin meninjau dan memperbarui 
kebijakan keamanan, menyelenggarakan pelatihan keamanan untuk 
karyawan kami, melakukan pengujian keamanan aplikasi dan jaringan 
(termasuk pengujian penetrasi), melaksanakan penilaian risiko, dan 
memantau kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Rincian 
selengkapnya terdapat dalam Laporan Resmi Keamanan Dropbox 
Business. 

 
Kontrol: Memberdayakan administrator TI 
Dropbox menyediakan fitur kontrol dan visibilitas yang diperlukan 
oleh admin TI, untuk membantu Anda mengelola kewajiban 
kepatuhan dengan lebih mudah. Dasbor admin kami 
memungkinkan Anda untuk memantau aktivitas tim, melihat 
perangkat yang terhubung, dan melakukan audit terhadap aktivitas 
berbagi. Anda dapat membuat grup untuk memudahkan 
mengelola akses anggota tim ke folder tertentu, dan pengelola 
folder tim memberikan visibilitas dan kontrol terhadap folder tim, 
termasuk pengelolaan sinkronisasi. Dengan fitur izin tautan, Anda 
dapat melindungi tautan bersama dengan kata sandi, menentukan 
tanggal kedaluwarsa untuk memberikan akses sementara, dan 
membatasi akses ke segala sesuatu yang ada di perusahaan 
Anda. Alat transfer akun kami memungkinkan Anda melakukan 
transfer file dengan mudah dari satu pengguna ke pengguna lain 
ketika tanggung jawab berubah. Penghapusan jarak jauh 
memungkinkan Anda menghapus file dari perangkat yang hilang 
atau dicuri. 

 
 

 
Kepatuhan: Kepercayaan dan verifikasi 
Kepatuhan adalah sebuah cara yang efektif untuk memvalidasi 
keterpercayaan layanan. Kami mendorong dan berharap Anda 
memverifikasi bahwa praktik keamanan kami mematuhi standar dan 
peraturan yang paling banyak berlaku seperti ISO 27001, 27017, 
27018 dan SOC 1, 2, dan 3. Auditor pihak ketiga independen kami 
menguji kontrol kami dan menyampaikan laporan dan opini mereka 
— yang kami bagikan kepada Anda jika memungkinkan. Informasi 
selengkapnya mengenai standar yang kami patuhi dan bagaimana 
kami memverifikasi praktik keamanan kami terdapat di halaman web 
kepatuhan kami. 

 
 

Privasi: Komitmen kami 
Anda adalah pemilik data Anda, dan baik data tersebut berupa 
informasi pribadi maupun pekerjaan Anda, kami sungguh-sungguh 
menjaga kepercayaan pengguna kami dan bekerja keras untuk 
memastikan bahwa semua data dalam sistem kami terlindungi. 
Kebijakan privasi kami dengan jelas menguraikan bagaimana kami 
menangani dan melindungi informasi Anda. Kami menerbitkan laporan 
transparansi dan prinsip-prinsip permintaan data oleh pemerintah kami 
untuk menyampaikan seberapa sering kami menerima, meneliti, dan 
menanggapi permintaan tersebut, dan kami juga berusaha untuk 
memperbarui hukum agar lebih melindungi privasi Anda. 

 
 

Bekerja bersama untuk menjaga keamanan data Anda 
Dropbox bekerja bersama pelanggan bisnisnya untuk menjaga 
keamanan data mereka. Kami melakukan tindakan menyeluruh untuk 
melindungi infrastruktur, jaringan, dan aplikasi kami, melatih karyawan 
dalam praktik-praktik keamanan dan privasi, mengembangkan budaya 
di mana keterpercayaan menjadi prioritas tertinggi, dan menjalankan 
pengujian dan audit oleh pihak ketiga terhadap sistem dan praktik-
praktik kami. Pelanggan juga berperan penting dalam memastikan 
bahwa tim dan data mereka terlindungi dan aman. Dropbox 
memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi, menggunakan, dan 
memantau akun Anda dengan cara yang memenuhi kebutuhan 
keamanan, privasi, dan kepatuhan perusahaan Anda. Panduan 
tanggung jawab bersama kami dapat membantu Anda lebih 
memahami tentang apa yang kami lakukan untuk menjaga keamanan 
akun Anda dan apa yang dapat Anda lakukan untuk menjaga visibilitas 
dan kendali terhadap data tim Anda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isi panduan ini adalah untuk membantu akses informasi dan bukan merupakan 
nasihat hukum. Pembaca harus mendapatkan nasihat hukum sendiri 
sebagaimana yang diperlukan. 

http://www.dropbox.com/static/business/resources/dfb_security_whitepaper.pdf
http://www.dropbox.com/static/business/resources/dfb_security_whitepaper.pdf
https://www.dropbox.com/business/tour
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/security-practices
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certifications-compliance
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certifications-compliance
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance
https://www.dropbox.com/business/trust/compliance
https://www.dropbox.com/terms#privacy
https://www.dropbox.com/terms#privacy
https://www.dropbox.com/transparency
https://www.dropbox.com/transparency
https://www.dropbox.com/transparency/principles
https://www.dropbox.com/transparency/principles
https://www.dropbox.com/transparency/principles
https://assets.dropbox.com/documents/en/trust/shared-responsibility-guide.pdf
https://assets.dropbox.com/documents/en/trust/shared-responsibility-guide.pdf
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