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Akses Data Personal pada Situs Jejaring Sosial dengan 
Identifikasi Face Recognition 

 
 
 

RINGKASAN 
 
Situs Jejaring Sosial (Social Networking Site) menjadi fenomena yang sangat 
mengagumkan dan mempengaruhi banyak aspek sosial dan teknologi informasi. Satu 
situs sosial bisa menghubungkan jutaan manusia lintas jaringan kedalam satu sistem 
terintegrasi. Beragam data hingga data personal bisa ditampilkan dan dilihat banyak 
orang melalui layar komputer atau telepon genggam dengan mudah. Dalam situs jejaring 
sosial hak akses terhadap data personal memiliki batasan (kecuali dibiarkan tanpa 
batasan) yang dilakukan oleh pemilik account. Namun, saat ini beragam cara dilakukan 
untuk bisa menembus batasan akses tersebut, kemudian memanfaatkannya tanpa izin 
pemilik account. Disisi lain, seseorang tidak bisa memastikan identitas pasti pemilik 
account tanpa melihat data personal seseorang terlebih dahulu, jika ingin 
mengkonfirmasi atau mengajukan pertemanan dengan dengan pemilik account yang 
membatasi akses terhadap data personalnya. Oleh karena itu diperlukan metode akses 
yang lebih baik terhadap data personal sebuah account, untuk menghindari hacking 
terhadap data personal dan memudahkan akses data personal bagi orang-orang yang 
memang pantas untuk memperoleh informasi tersebut. Dengan menggunakan metode 
face recognition untuk identifikasi identitas orang yang akan mengakses data personal, 
diharapkan dapat mencegah akses data dan informasi personal dari pihak yang tidak 
berhak serta mempermudah akses data personal bagi pihak yang memang berhak. 
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A. Latar Belakang dan Masalah Riset 
 

Situs jejaring sosial semacam Facebook dan My Space merupakan sarana interaksi 
sosial didunia maya yang melibatkan beragam individu anggotanya. Jejaring yang 
terbentuk bisa didasarkan oleh pertemanan awal secara langsung maupun pertemanan 
yang benar-benar dimulai dari situs tersebut. Dengan demikian, proses interaksi sosial 
bisa jadi hanya terjadi dalam situs tersebut saja, tanpa bisa mengenal individu yang 
sebenarnya. Ketika seseorang mendaftarkan diri kedalam situs jejaring sosial ini, 
kebanyakan data dan informasi yang sifatnya personal seringkali didaftarkan dan 
ditampilkan didalam situs ini, dengan tujuan agar teman atau calon teman baru 
mengetahui tentang keterkaitan antara satu individu dengan individu lainnya, yang 
biasanya tertarik memiliki teman baru karena kesamaan tempat tinggal, latar belakang 
ilmu hingga kesamaan hobby. 

Dengan tujuan diatas, informasi personal ini sengaja dibuat oleh pemilik account 
dan kemudian ditentukan apakah ditampilkan untuk umum atau member yang terdaftar 
sebagai teman saja. Pada Facebook - secara system default, hanya seorang yang telah 
dikonfirmasi dalam daftar teman (friend list) yang bisa mengakses data atau informasi 
personal seorang member1. Ada dua fenomena yang kontradiksi dalam keterbukaan 
informasi personal yaitu (i) keinginan untuk menyebarluaskan informasi personal 
sebanyak mungkin, dengan tujuan agar lebih banyak orang yang mengenali dan (ii) 
menutupi informasi personal hanya kepada kalangan tertentu saja, untuk mencegah 
pemanfaatan informasi personal dengan tujuan yang salah. Untuk keterbukaan 
informasi, dari 250.000 orang member Facebook, 75.000 orang (30%) diantaranya 
bersedia menampilkan informasi personalnya kepada siapapun [3]. 

Namun, keterbukaan informasi ini menjadi celah keamanan tersendiri bagi setiap 
member yang membuka akses bagi data personal mereka.  Data yang diperoleh bisa 
dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak seperti pemanfaatan nomor telepon pribadi 
seseorang. Hijacking terhadap data personal telah menjadi isu yang hangat dalam 
berbagai situs jejaring sosial. Jadi, kendati member telah membatasi akses terhadap data 
personal hanya bagi kalangan tertentu (teman atau teman dari teman), data personal 
masih tetap dapat diakses oleh siapa saja dengan cara-cara tertentu. 

Beberapa studi mengenai pola pembukaan informasi personal dan dampaknya bagi 
privasi seseorang telah pernah dibahas [2][4]. Riset yang dilakukan hanya sebatas 
mengungkapkan apa dan bagaimana proses keterbukaan infomasi personal serta 
dampaknya saja, namun belum bisa sepenuhnya menuntaskan masalah keamanan data 
personal seorang member. Kelemahan sistem keamanan ini akan berdampak pada 
turunnya kepercayaan member situs untuk meletakkan data atau informasi personalnya 
pada situs tersebut, yang lebih jauh akan mengurangi kemungkinan melebarnya 
jaringan sosial yang menjadi tujuan sebuah situs jejaring sosial [4]. Ketika sebuah situs 
jejaring sosial gagal memperluas jangkauan jaringannya, maka bisa dipastikan situs 
tersebut akan kehilangan banyak member. 

Dari masalah yang dijabarkan diatas, situs jejaring sosial harus merancang sistem 
pengaman data personal dari kemungkinan hijacking dan pemanfaatan informasi 
personal oleh pihak yang tidak berhak. Namun, hingga saat ini penulis belum 
menemukan suatu sistem yang bisa menutupi lubang keamanan pada situs jejaring 
                                                           
1 http://www.facebook.com/ 
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sosial ini. Dengan demikian, diperlukan riset untuk merancang sistem identifikasi bagi 
pengakses data personal pada situs jejaring sosial untuk lebih menjamin kenyamanan 
dan keamanan data setiap member situs tersebut.  

Salah satu metode keamanan terbaik yang mampu membatasi akses data personal 
adalah metode pengamanan dengan identifikasi pengenalan wajah (face recognition). 
Karena setiap member yang terdaftar di situs jejaring sosial mestinya menempatkan foto 
wajah yang asli di account mereka. Rai K.C. Lai et al. dalam Design and Implementation 
of an Online Social Network with Face Recognition telah merancang sebuah situs jejaring 
sosial yang menggunakan teknik face recognition untuk mengenali dan 
merekomendasikan calon teman kepada member, berdasarkan komparasi foto yang 
terdaftar di databese dengan foto yang ditemukan di account milik member yang lain [1]. 
Dengan menggunakan teknologi face recognition yang sama, hal tersebut bisa digunakan 
untuk mengatasi masalah akses data personal. Setiap kali seseorang akan mengakses 
data personal member lain, sistem akan mengkomparasi foto mereka dengan foto yang 
terdaftar sebagai foto teman pemilik data personal tadi. Hal ini akan lebih efektif 
daripada cara yang diterapkan oleh situs jejaring sosial saat ini yang mengenali seorang 
member dengan text based recognition yang bisa dirusak dengan membuat account palsu 
(fake account). 

Dengan didasarkan oleh fakta-fakta dan pertimbangan solusi diatas, maka penulis 
berminat mengajukan proposal riset mengenai akses data personal pada account situs 
jejaring sosial, dengan judul “Akses Data Personal pada Situs Jejaring Sosial dengan 
Identifikasi Face Recognition”. 
 
B. Tujuan Riset 
 
Riset ini bertujuan untuk: 

• Memperbaiki sistem keamanan terhadap data dan informasi personal; 
• Mempermudah akses member terhadap data dan informasi personal member lain, 

bagi antar member yang teridentifikasi sebagai teman atau teman dari teman; 
• Pengaturan otomatis terhadap pembatasan akses data dan informasi personal, 

sehingga siapapun yang dianggap berhak bisa memperoleh data dan informasi 
yang valid atas seorang member tanpa harus dikonfirmasi sebagai teman terlebih 
dahulu. 

 
C. Metodologi Penelitian 
 

Sistem yang diharapkan untuk mengatasi masalah dalam riset ini adalah 
merancang suatu sistem keamanan yang terintegrasi dengan metode pencarian dan 
pencocokan (search and match) rekomendasi teman dengan menggunakan metode face 
recognition yang telah pernah diimplementasikan dalam sebuah prototype situs jejaring 
sosial bernama IPMSocial [1].  

Teknik pencarian solusi yang akan diaplikasikan pada perancangan sistem akses 
data personal ini adalah gabungan dari metode Easy Solution First dan Modelling 
Existing Solution. Disini penulis akan mencoba solusi paling sederhana untuk merancang 
sistem, karena memang platform untuk sistem sudah dirancang pada situs IPMSocial 
tersebut. Dengan demikian, hanya diperlukan penambahan sistem untuk sistem 
keamanan akses data saja, kemudian dikombinasikan dengan sistem pengenalan wajah 
untuk perekomendasian teman yang telah dibuat dan dimplementasikan didalam 
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protype situs jejaring sosial IPMSocial. Secara garis besar, sistem yang akan dibuat 
adalah seperti yang digambarkan pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Diagram Sistem 

 
Selanjutnya dari sistem yang akan dirancang nantinya, proses evaluasi akan 

dilakukan dengan metode pembandingan dengan sistem yang sekarang digunakan pada 
situs jejaring sosial. Saat ini situs jejaring sosial menggunakan metode pencarian data 
didalam daftar teman (friend list) seorang member dengan berbasis teks. Jadi, untuk 
mengizinkan seseorang mengakses data member lainnya dengan mencari (berdasarkan 
teks) didalam daftar teman dari member tadi, kemudian ketika dikonfirmasi bahwa 
orang tersebut ada didalam daftar teman, maka izin akses akan diberikan. 

Tolok ukur dari evaluasi ini akan mengacu kepada performa (terutama kecepatan) 
sistem secara keseluruhan ketika diaplikasikan Face Recognition, tingkat keamanan 
yang mampu dicapai, tingkat ketelitian dari hasil pengenalan wajah dan kenyamanan 
dari user situs itu sendiri. 
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D. Timetable Riset 
 
Waktu dan agenda dari riset ini, dijadwalkan didalam Gantt-Chart pada Gambar 2. 
 

 
 

Gambar 2. Timetable Jadwal dan Agenda Riset 
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