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Inspirasi dalam Perbankan 
Berkelanjutan Inspirasi Budaya Keberlanjutan Inspirasi untuk Berkarya 

Memberi Nilai

Perlindungan Privasi dan Keamanan Data 
Nasabah

BCA juga telah menggunakan solusi klasifikasi data  
untuk memastikan setiap data yang ada di dalam 
perusahaan diklasifikasi sesuai dengan tingkat 
kerahasiaan datanya. BCA menggunakan solusi 
Database Activity Monitoring untuk memastikan 
database di akses oleh orang dan aplikasi yang tepat. 
Solusi ini dilengkapi dengan fitur machine learning 
dan artificial intelligence untuk memastikan tidak 
ada anomali yang terjadi. Untuk lebih meningkatkan 
keamanan data rahasia pada database, BCA 
menerapkan teknologi Database Masking yang 
berfungsi untuk melindungi data rahasia ter-expose ke 
pihak-pihak yang tidak berwenang. 

BCA merupakan salah satu bank swasta yang pertama 
kali menerima sertifikasi bergengsi yaitu Payment Card 
Industry Data Security Standard (PCI DSS) 3.2.1 untuk 
seluruh entitas yang mengelola transaksi dan data 
pemegang kartu, termasuk Data Center. Selain itu, BCA 
juga memperoleh sertifikasi ISO 20000-1:2018 dalam 
rangka meningkatkan sistem manajemen layanan atau 
Service Management System (SMS).

Untuk memastikan memberikan keamanan layanan 
bagi setiap nasabah, Direktur Teknologi Informasi  
turut mengawasi melalui laporan yang disampaikan  
oleh Divisi Strategic IT Group secara berkala.  
Sepanjang tahun 2020, BCA memberikan pelatihan 
terkait e-learning social engineering awareness 
bagi seluruh pekerja BCA. Selain itu BCA juga tidak 
menghadapi kasus signifikan terkait pelanggaran 
maupun penyalahgunaan data dan privasi nasabah. 
Selama tahun 2020, tidak ada data nasabah yang 
hilang. Maka, tidak ada sanksi/denda yang dikenakan 
kepada BCA maupun pekerjanya. [418-1][FN-CB-230a.1] 

BCA menyediakan solusi perbankan dengan sistem 
keamanan data yang andal.

Keamanan Data, Transaksi, dan Kerahasiaan 
Data nasabah [418-1] [FN-CB-230a.2]

BCA telah memiliki sertifikasi ISO 27001 terkait 
standar sistem manajemen keamanan informasi 
pada sistem jaringan dan data center. Selain 
itu BCA termasuk salah satu bank swasta yang 
pertama kali menerima sertifikasi bergengsi 
yaitu PCI DSS 3.2.1 untuk seluruh entitas yang 
mengelola transaksi dan data pemegang kartu, 
termasuk data center.

Seiring dengan pesatnya teknologi informasi, 
interaksi nasabah dengan BCA secara digital juga 
meningkat. Hal ini diikuti oleh risiko kejahatan 
teknologi, sehingga BCA terus meningkatkan sistem 
keamanan TI. Pengembangan sistem keamanan TI BCA 
dilakukan dengan tujuan untuk melindungi keamanan 
data dan memastikan sistem TI dapat selalu siap 
melayani transaksi nasabah, termasuk menangkal dan 
mengantisipasi cyber-crime serta potensi fraud. 

Data Loss Prevention (DLP) merupakan strategi 
pengamanan data yang dilakukan BCA secara 
berkelanjutan untuk meningkatkan pengamanan 
informasi elektronik penting dari pencurian informasi 
maupun akses oleh pihak yang tidak berkepentingan. 
Guna memastikan keamanan dalam mengakses 
aplikasi internal BCA yang terkoneksi dengan internet, 
BCA menerapkan pengamanan tambahan berupa Two 
Factor Authentication untuk memastikan akses aplikasi 
tersebut dilakukan oleh orang yang tepat.
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Tata Kelola Keberlanjutan Bersama Melewati
Tantangan PandemiIkhtisar Aspek Keberlanjutan

Mencegah Kejahatan Keuangan dan Kejahatan 
Teknologi
Praktik pencucian uang dan pendanaan terhadap 
terorisme termasuk ke dalam kejahatan keuangan. BCA 
menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 
Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi seluruh 
transaksi di cabang. Pedoman APU dan PPT terdapat 
dalam Surat Keputusan Direksi No. 145/SK/DIR/2019 
tanggal 20 September 2019.

Seiring dengan kemajuan teknologi, risiko kejahatan 
teknologi pada layanan keuangan digital juga akan 
semakin tinggi. Dalam rangka mitigasi, BCA terus 
meningkatkaan pengamanan pada seluruh gerai 
digital banking dan e-channel. Salah satu implementasi 
mitigasi keamanan adalah dengan memasang CCTV di 
lokasi ATM atau gerai digital banking. 

Keamanan Sistem Teknologi Informasi 
Prioritas utama BCA adalah memastikan keamanan 
aplikasi e-channel BCA untuk meningkatkan 
kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam 
bertransaksi. BCA meningkatkan keamanan pada 
platform-platform transaksi di kanal digital dengan 
cara memanfaatkan teknologi machine learning  dan 
artificial intelligence  untuk melakukan deteksi awal 
adanya malware pada komputer nasabah. Secara 
berkala, BCA melakukan pengujian kerentanan aplikasi 
bekerja sama dengan konsultan keamanan TI.

Di sisi pengamanan mobile device, BCA telah 
menerapkan Secure E-mail pada mobile device guna 
mengamankan e-mail yang tersimpan di mobile device, 
dan juga Anti Virus untuk memastikan mobile device 
bebas dari malware. Selain itu, untuk pengamanan 
e-mail juga dilakukan penambahan kemampuan e-mail 
sandboxing untuk memastikan e-mail yang masuk ke 
BCA bebas dari malware, serta penambahan e-mail 
tagging untuk memberikan informasi tambahan 
apabila e-mail berasal dari luar BCA.

BCA juga telah menerapkan solusi perlindungan 
container untuk memastikan keamanan platform 
serta aplikasinya. Di sisi jaringan sebagai jalur 
lalu lintas transaksi perbankan, BCA juga selalu 
meningkatkan keamanannya antara lain dengan mulai 
mengimplementasikan Next-Generation Intrusion 
Prevention System dengan kemampuan deteksi dan 
proteksi terhadap vulnerability exploit dan malware 
yang lebih mutakhir sehingga meningkatkan keamanan 
jaringan Bank.

BCA terus meningkatkan pengamanan server dengan 
memastikan anti virus selalu dalam kondisi ter-update 
serta meningkatkan proses patch management serta 
melengkapi server dengan solusi virtual patching. Selain 
itu, BCA juga meningkatkan kemampuan Security 
Log Management untuk melakukan korelasi log agar 
dapat mendeteksi potensi fraud yang terjadi. Tim 
Security Monitoring Center yang dimiliki BCA bertugas 
mengawasi semua ancaman dan serangan terhadap 
sIstem teknologi informasi baik secara internal maupun 
eksternal. 

Kompetensi SDM terus diperkuat dengan pengetahuan 
dan pelatihan-pelatihan terkait pengaman system 
TI untuk mengantisipasi serangan cyber terkini. 
Komunikasi untuk meningkatkan security awareness 
di lingkungan internal perusahaan maupun eksternal, 
dilakukan melalui website dan sosialisasi cyber 
security. Untuk meningkatkan awareness pekerja, 
BCA juga mengadakan e-mail phishing test secara 
berkesinambungan dan seluruh pekerja diwajibkan 
untuk mengikuti e-learning terkait Social Engineering 
Awareness. Selama tahun 2020, tidak ada data nasabah 
yang hilang. [FN-CB-230a.1]


