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Kebijakan Privasi Digisign 

Selamat datang di Layanan Digisign, Pengguna menyatakan telah membaca, memahami, dan 
menyetujui Ketentuan Kebijakan Privasi Digisign 

Ketentuan penggunaan kebijakan ini mungkin diubah atau diperbaharui baik sebagian maupun 
seluruhnya dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pengguna, dan akan 
berlaku sejak diunggah pada laman Situs Digisign. Pengguna Layanan Digisign disarankan agar 
memeriksa laman Situs Digisign secara berkala untuk mengetahui perubahan apapun atas 
ketentuan penggunaan ini dari waktu ke waktu.  

Dengan tetap mengakses Akun Digisign atau menggunakan Layanan Digisign, maka Pengguna 
dianggap menyetujui perubahan atas Ketentuan Penggunaan kebijakan ini. Apabila Pengguna 
tidak menyetujui perubahan ketentuan penggunaan, Pengguna dapat menghubungi Digisign 
untuk melakukan pengakhiran Akun Digisign.  
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Kebijakan privasi Digisign ini merupakan bagian yang tidak terlepas dan terkait dengan dokumen 
Kepemilikan sertifikat elektronik digisign / Subscriber Agreement, dengan demikian Pengguna 
Akun Digisign akan menerima dan setuju serta mengakui bahwa Pengguna telah membaca dan 
mengerti seluruh isi dokumen tersebut, bila ada perbedaan pada penulisan istilah maka dokumen 
kebijakan privasi dan kepemilikan sertifikat elektronik digisign / Subscriber Agreement memiliki 
arti yang sama. 

A. Definisi  

Setiap kata yang diawali huruf kapital mengandung arti berikut ini: 

1. “Akun Digisign” berarti suatu kode alfanumerik yang diterbitkan oleh Digisign, yang 
dapat dikaitkan dengan suatu nama unik (username), guna mengidentifikasi pengguna 
dalam menggunakan Layanan Digisign. 

2. “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik, termasuk namun tidak 
terbatas pada kontrak elektronik, yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan dalam bentuk elektronik. 

3. “Informasi Elektronik” berarti satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi 
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data 
interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, 
huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki 
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

4.  “Layanan Digisign” berarti layanan penerbitan Sertifikat Elektronik, pembuatan Tanda 
Tangan Elektronik Digisign dan/atau Layanan Digisign lainnya yang dinyatakan oleh 
Digisign dari waktu ke waktu, baik melalui Situs maupun Aplikasi Digisign.  

5. “Pengguna” berarti setiap orang perorangan, persekutuan, firma, perusahaan, badan 
hukum, kementerian, lembaga atau organisasi yang menggunakan Layanan Digisign. 

6. “Aplikasi Digisign” berarti Layanan Digisign yang berbentuk aplikasi ponsel (mobile 
apps)  

7. “Sertifikat Elektronik” berarti Sertifikat yang diterbitkan oleh Digisign yang bersifat 
elektronik dan memuat Tanda Tangan Elektronik serta identitas yang menunjukkan 
subjek hukum atau para pihak dalam Transaksi Elektronik. 

8. “Situs” berarti situs www.digisign.id. 

9. “Dokumen Kebijakan dan Praktik Layanan” berarti Dokumen Certificate Policy, 
Certificate Practice Statement, Kebijakan Privasi Digisign dan Dokumen Kebijakan lainnya 
yang menginformasikan tentang kebijakan dan praktik Layanan Digisign, sesuai yang 
diatur dalam Root CA Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku. 

10. “Subscriber Agreement” berarti term and condition yang berlaku bagi pemilik Akun 
Digisign, penggunaan Layanan Digisign. 

11. “Pihak Pengandal” berarti suatu persekutuan, firma, perusahaan, badan hukum, 
kementerian, lembaga atau organisasi yang mengandalkan Layanan Digisign. 

12. “Tanda Tangan Elektronik” berarti Tanda Tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik 
yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang 
digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi yang dibuat dengan Layanan Digisign. 

http://www.digisign.id/
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B. Kepatuhan 

Digisign tunduk dan patuh atas perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan layanan 
sebagai Penyelenggara Sertfikat Elektronik untuk penggunaan data pribadi, pengolahan dan 
proses penyimpanan yang diatur dalam: 

a) PP 71 Tahun 2019 

b) PM Kominfo no 11 Tahun 2018 

c) PM Kominfo no 16 Tahun 2016 

d) CP CPS Root CA Indonesia 

 

C. Data Pribadi 

 

1. Perolehan Data Pribadi 

Digisign memperoleh dan memproses data pribadi Pengguna, ketika Pengguna mengajukan 
permohonan untuk Sertifikat Elektronik Digisign, dan perolehan data pribadi ini Digisign 
dapat langsung dari Pengguna, setelah itu Digisign akan melakukan proses verifikasi data 
pribadi Pengguna atas kesesuian data yang Pengguna kirim ke otoritas pusat data. Bila dalam 
proses permohonan Sertifikat Elektronik berhenti, maka Digisign tidak akan menyimpan data 
pribadi Pengguna 

 

 

2. Data Pribadi yang diperoleh 

Data yang diperlukan ketika Pengguna melakukan permohonan penerbitan Sertifikat 
Elektronik Digisign adalah: 

a) Nomor NIK EKTP 

b) Nama Lengkap 

c) Tempat dan Tanggal Lahir 

d) Alamat Email 

e) Nomor Handphone 

f) Swafoto  

 

 

3. Penyimpanan Data Pribadi 

Digisign menyimpan data pribadi Pengguna dan melindunginya dari kehilangan, 
penyalahgunaan, atau pengungkapan yang tidak semestinya, sesuai dengan praktik Sistim 
Manajemen Keamanan Informasi. Penyimpanan ini akan terus dilakukan selama masa 
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Sertifikat Pengguna masih berlaku, serta masa retensi data yang ditetapkan pada dokumen 
CP dan CPS Digisign. 

a) Digisign melakukan upaya-upaya pengamanan dan penyimpanan dengan penuh kehati-
hatian guna melindungi kerahasiaan data pribadi Pengguna dari waktu ke waktu. 

b) Digisign menjamin bahwa setiap data yang diunggah dan dikirim oleh Pengguna ke 
Layanan Digisign akan tersimpan secara aman dan terkirim secara rahasia dengan 
menggunakan standar pengamanan Informasi. 

c) Digisign menjamin untuk melindungi tempat penyimpanan kunci privat Pengguna secara 
aman dengan tingkat keamanan yang tinggi. (escrow) yaitu bahwa kunci privat pengguna 
hanya dapat diakses oleh pengguna, dengan menggunakan 2 factor authentication 

d) Digisign akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pengguna dalam hal terdapat 
kegagalan perlindungan rahasia data pribadi Pengguna dalam sistem elektronik Digisign 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e) Digisign menjamin bahwa hanya Pengguna yang dapat melihat Dokumen Elektronik yang 
Pengguna unggah melalui Akun Digisign Pengguna ke Layanan Digisign dan pihak-pihak 
lain yang Pengguna berikan izin untuk mengakses Dokumen Elektronik tersebut. 

 

4. Mekanisme Perlindngan Data Pribadi 

 

a) Seluruh akses kepada data pribadi  akan diverifikasi untuk menjaga kerahasiaan data 

pribadi tersebut. 

b) Digisign tidak berhak untuk mengubah data pribadi Pelanggan kecuali atas perintah dari 

Pemilik data pribadi yang sah. 

c) Informasi Data Pribadi disimpan dan diproses pada fasilitas pemrosesan yang berada di 

wilayah Indonesia serta diamankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kominfo 

Nomor 11 Tahun 2018. 

d) Digisign melakukan pengamanan pada kegiatan penyimpanan data pribadi untuk 

menjaga kebocoran data pribadi di DC dan DRC. 

e) Digisign  menyimpan data pribadi dalam masa retensi selama pemilik masih menjadi 

pengguna Digisign. 

f) Digisign memproses serta mendokumentasikan kegiatan yang berhubungan dengan 

penyimpanan, perpindahan serta penghapusan data pribadi yang terjadi. 

 

 

5. Pengungkapan Data Pribadi 

Digisign dapat menggunakan atau mengungkapkan data pribadi Pengguna dalam rangka 
memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dalam rangka proses 
penegakan hukum atau pengambilan tindakan pencegahan lebih lanjut sehubungan dengan 
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kegiatan yang tidak berwenang, dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum atau 
peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan penggunaan atau pengungkapan 
tersebut, Pengguna melepaskan dan membebaskan Digisign dari segala klaim, tuntutan, ganti 
kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan atau pengungkapan 
tersebut. 

 

6. Penghapusan Data Pribadi 

Dalam hal Pengguna penghapusan data pribadi, pelanggan memutus akses Akun Digisign dan 
mengakhiri Layanan Digisign data pribadi disimpan oleh Digisign selama masa retensi 5 
tahun sesuai yang tertera pada dokumen CP CPS Root CA Indonesia dan Digisign. 

 

7. Persetujuan Penggunaan Data Pribadi 

 

a) Bahwa dengan ini Pengguna menyatakan telah memberikan izin secara eksplisit kepada 

Digisign sebelum proses penerbitan Sertifikat Elektronik. 

b) Dalam menggunakan Akun Digisign dan Layanan Digisign, Pengguna setuju untuk mematuhi 

seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam yurisdiksi yang 

berlaku dimana Akun Digisign atau Layanan Digisign diakses atau digunakan. 

 

 

8. Kontak dan Pemberitahuan/Notifikasi 

a) Setiap pemberitahuan dari Digisign yang ditujukan kepada Pengguna atau Pengguna akan 
diumumkan melalui Akun Digisign, Situs, surat elektronik (e-mail) atau Layanan Pesan 
Pendek (SMS) Pengguna yang terdaftar pada Akun Digisign. 

b) Setiap pemberitahuan dari Pengguna atau Pengguna yang ditujukan kepada Digisign 
menjadi efektif ketika pemberitahuan tersebut diterima oleh Digisign melalui alamat surat 
elektronik (e-mail address) cs@digi-id.id dan/atau melalui dokumen fisik yang dikirimkan 

ke PT Solusi Net Internusa dengan alamat di Gedung Sahid Sudirman Center lantai 55, Jl. 
Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220, Indonesia. 
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