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Anda menerima banyak potongan informasi
terkait kebijakan digital. Kami juga menerimanya.
Kami mengurai, membuatnya kontekstual
serta menganalisanya.
Lalu kami meringkasnya untuk anda.

TREND KEBIJAKAN DIGITAL BULAN JUNI
1. UN GGE Gagal Membuat Kesepakatan di
Laporan Terakhir

2. Sektor swasta mengajukan norma baru untuk
dunia siber

Dalam rapat terakhir pada 19-23 Juni 2017, UN Group of
Governmental Experts (GGE) yang memiliki tugas utama
memeriksa ancaman siber dunia dan membuat rekomendasi, gagal mencapai konsensus untuk ditulis di laporan
utamanya.

Industri Internet sedang mengalami tekanan dari pemerintah agar memberikan informasi digital terkait penyelidikan
tindak kriminal dan aktivitas antiteroris. Cara lama untuk
menyelesaikan persoalan itu dianggap lambat dan tidak praktis. Namun, di sisi lain, cara hukum untuk mendapatkan bukti
digital melalui Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs) pun
mungkin akan memakan waktu paling sedikit sepuluh bulan.
Untuk mempercepat proses hukum ini, Google mengusulkan
norma baru untuk menyediakan bukti digital kepada pemerintah-pemerintah negara asing.

Laporan UN GGE sebelumnya telah berhasil mengenalkan
prinsip utama bahwa hukum yang berlaku internasional juga
berlaku di dunia digital. Prinsip lain adalah pentingnya membangun norma dan prinsip atas perilaku yang bertanggung
jawab di dunia siber. Meskipun laporan-laporan itu tidak
mengikat secara hukum, tetapi mereka sangat memengaruhi
diskusi terkait keamanan siber secara global.
Meskipun laporan sebelumnya tetap berlaku dan bisa diterap
kan, kegagalan ini membuat masa depan UN GGE menjadi
tidak jelas. Pemerintah akan terus menggunakan kesepakatan bilateral (kesepakatan antar dua negara), seperti kecen
derungan yang terlihat di tahun 2015 dan 2016.
Silakan ke halaman 6 untuk analisa lanjutan UN GGE.

Proposal Google memungkinkan penegak hukum untuk langsung meminta bukti digital dari perusahaan Internet tanpa
melalui proses MLAT. Proposal itu menyebutkan hal ini mungkin terjadi hanya kepada negara-negara yang menjunjung
tinggi privasi, hak asasi manusia, dan memiliki proses yang
baku.
Proposal Google ini muncul hanya beberapa bulan setelah Microsoft memberikan proposal untuk Digital Geneva
Convention yang memberikan gambaran umum terkait
Lanjutan halaman 3

DI EDISI INI
TREN
Kami memulai dengan tren terkini termasuk proposal baru untuk norma dan regulasi baru di dunia
siber.

GENEVA

Lebih lanjut di halaman 1,3

Juni adalah bulan sibuk di Jenewa; banyak konferensi global dan pertemuan puncak terkait kebijakan
digital.

OBSERVATORY

Lebih lanjut di halaman 2

Keamanan, e-dagang dan jurisdiksi adalah isu
kunci bulan ini. Edisi kali ini merangkum perkembangan utama di semua isu kunci tersebut.
Lebih lanjut di halaman 4–5

UN GGE
Kecerdasan buatan sangat mempengaruhi revolusi industri
keempat. Kami menyajikan tulisan 2 halaman yang membahas
dampak dan aplikasi kecerdasan buatan di kehidupan keseharian kita. Lebih lanjut di halaman 7.

Apa arti tidak adanya konsensus untuk laporan
akhir terhadap masa depan kelompok yang mendapat mandat dari PBB ini?
Lebih lanjut di halaman 6
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PERKEMBANGAN DIGITAL DI JENEWA

Global Internet of
Things Summit
2017

Pertemuan puncak pada 6-9 Juni mempertemukan pakar dari industri Internet of Things
(IoT) dan komunitas riset untuk berdiskusi. Topiknya tentang teknologi IoT masa kini maupun yang sedang berkembang, penggunaan IoT seperti pada rumah pintar dan bangunan
umum, efisiensi energi, serta jasa angkutan umum yang saling terhubung. Sesi-sesi lain
mendiskusikan tantangan-tantangan baru dalam infrastruktur jaringan yang berkembang
seiring dengan peningkatan jumlah alat-alat IoT. Satu solusi utama untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan mempercepat implementasi Protokol Internet versi 6 (IPv6).

AI for Good
Global Summit

Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan mungkin akan membawa dampak lebih
luas dari Revolusi Industri. Pesan ini mengemuka dalam pertemuan puncak pada 7-9 Juni
yang mempertemukan pakar AI, organisasi internasional dan akademisi yang mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan dalam ranah AI. Walaupun kemungkinannya seolah tak
terbatas, beberapa pakar juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan dalam hal batasan
dan tantangan. Misalnya fakta bahwa ada ‘kecerdasan’ lebih luas dari yang bisa ditiru oleh
mesin dan, di sisi lain, AI juga justru memperluas kesenjangan digital.

WSIS Forum 2017

Forum yang diadakan , pada 12-16 Juni ini mempertemukan komunitas Teknlogi Informasi
dan Komunikasi (TIK) untuk Pembangunan. Tujuannya melihat bagaimana kemajuan dunia
menuju pembangunan berkelanjutan dan apa yang masih harus dilakukan. Ada kesepakatan umum terkait fakta bahwa TIK dan solusi digital mampu mempercepat laju menuju
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara
penuh, perlu upaya untuk meningkatkan usaha seperti pembangunan infrastruktur, membangun keyakinan dan kepercayaan dalam memanfaatkan TIK, mempromosikan literasi
digital, serta menjembatani kesenjangan digital lainnya. Geneva Internet Platform menyediakan laporan dari forum tersebut. Silakan baca laporan dari sesi-sesi yang diadakan
dan unduh Laporan Ringkasan.

Fake News:
The Role of
Confirmation
Bias in a
Post‑truth
World

Diadakan pada 14 Juni oleh Graduate Institute of International and Development Studies.
Acara ini berfokus pada isu fake news (berita palsu) dan bias dalam melakukan konfirmasi
yang berpengaruh terhadap cara kita menginterpretasikan berita dan informasi. Banyak
jenis fake news yang dengan cepat menjadi masalah bagi demokrasi. Secara individu, sangat penting bagi tiap orang untuk mengembangkan pemikiran kritis dalam menghadapi
fake news. Sebab, pembaca seharusnya dapat membantah informasi yang tidak benar
atau palsu. Dalam masyarakat, kombinasi beberapa faktor dapat membantu mengatasi
dampak negatif fake news, seperti transparansi perusahaan Internet, edukasi dan peningkatan emahaman, serta menambahkan peringatan untuk konten yang disponsori.

Digital Access,
Shutdowns, and
Surveillance:
Private Actors
and Respect
for Free
Expression

Acara ini diselenggarakan pada 14 Juni. Tujuannya untuk mencari kemungkinan solusi
mengakhiri penutupan Internet dan pengawasan di seluruh dunia. Meningkatnya penutupan akses dan akses data pribadi oleh negara berdampak signifikan terhadap hak asasi
manusia (HAM). Dalam konteks ini, Human Rights Council (Dewan Hak Asasi Manusia)
telah memberikan panduan bagi negara-negara anggota tentang HAM dasar minimal
secara daring (online). Perusahaan swasta juga dianjurkan untuk menerapkan UN Guiding
Principles tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia .

UN Human Rights
Council 35th Session

Dalam sesi ke-35 yang diadakan pada 6-23 Juni, Dewan HAM PBB mendiskusikan, antara
lain, dua laporan terkait HAM dalam lingkungan digital. Laporan berjudul Promosi, proteksi
dan pemanfaatan hak asasi manusia di Internet: jalan untuk menjembatani kesenjangan gender di dunia digital dari perspektif hak asasi manusia, dibuat oleh UN High Commissioner
for Human Rights Council, memberikan rekomendasi untuk memastikan agar TIK dapat
diakses oleh perempuan secara setara. Laporan dari Pelapor Khusus (Special Rapporteur)
tentang Hak Beropini dan Berekskpresi mendorong kewajiban negara untuk melindungi
dan mempromosikan kebebasan berekspresi secara daring, dan pada saat yang sama,
juga fokus pada isu penutupan Internet dan telekomunikasi, akses pemerintah ke data
pengguna dan netralitas jaringan.

Geneva Internet
L@w Research
Colloquium

Kolokium Penelitian pada 23 Juni sebagai bagian dari kelas musim panas Geneva Internet
L@w, mengumpulkan para peneliti muda, akademisi senior dan mahasiswa peserta
kelas musim panas. Para peneliti muda mempresentasikan proyek penelitian mereka
dalam isu seperti AI, kendaraan tanpa awak, kepercayaan di Internet, dan perlindungan
konsumen. Diskusi yang sangat bersemangat menyorot dampak perkembangan teknologiteknologi baru terhadap sistem hukum dan kebijakan. Secara khusus, para peserta fokus
pada penerapan aturan yang sudah ada terhadap perkembangan baru dan mengidentifikasi bidang-bidang di mana aturan hukum baru dan pendekatan kebijakan dibutuhkan.
ikon ini menunjukkan ada informasi lain di versi digital. Silakan kunjungi http://dig.watch untuk informasi lebih dalam.
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Sambungan dari halaman 1

norma keamanan siber bagi pemerintah dan industri Internet.
Sektor swasta mulai masuk ke dalam proses diskusi pembuatan norma, area yang semula hanya milik pemerintah.
Perusahaan-perusahaan Internet memang berkepentingan
untuk mulai ikut membangun norma karena hal ini sangat
berpengaruh pada bisnis mereka secara langsung.

5. Fokus: Keputusan Pengadilan terhadap Warisan
Digital

3. Pemerintah Kembali Meminta Adanya
Peraturan untuk Dunia Siber

Kasus ini terkait akun Facebook seorang perempuan berusia
15 tahun yang meninggal pada 2012 dalam kecelakaan kereta.
Orang tuanya ingin tahu apakah anaknya mengalami bullying
(perundungan) siber sebelum kecelakaan. Pada 2015, sebuah
pengadilan lokal di Berlin membuat keputusan yang menguntungkan orangtua perempuan tersebut. Mereka menyatakan
bahwa konten dari akun si anak serupa surat dan buku harian yang bisa diwariskan, apa pun isinya. Namun, Pengadilan
Tinggi membalik keputusan itu. Mereka menyatakan bahwa
‘sebuah kontrak terjadi antara si anak dan perusahaan media
sosial. Kontrak akan berakhir ketika si anak meninggal’.

Dua tahun setelah perusahaan media sosial mulai mengenalkan
kebijakan khusus tentang warisan digital, keputusan pengadilan
yang kontroversial menempatkan isu ini sebagai fokus.

Serangan siber dan serangan teroris memicu inisiatif untuk
segera bertindak. Serangan di London Bridge, Inggris pada 3
Juni memicu desakan tambahan regulasi terhadap Internet.
Perdana Menteri Inggris Theresa May menyatakan perlunya
perjanjian internasional baru untuk mengatur Internet dan
mencabut ruang aman kaum ekstremis di dunia maya.
Melanjutkan permintaan tersebut, Perdana Menteri Australia
Malcolm Turnbull merujuk pada konten ekstrimis dan penggunaan Internet oleh teroris dan risiko dari ‘ruang tanpa aturan’. Dia meminta untuk memperkuat kemampuan badan
keamanan agar secara sah bisa memaksa sebuah perusahaan untuk membantu melakukan dekripsi. Permintaan itu
mengemuka dalam pertemuan Five Eyes (FVEY), aliansi lima
negara yaitu AS, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru
yang dibentuk untuk menangani isu keamanan.

Dari perspektif hukum, muncul tiga pertanyaan:
• Apakah kepemilikan konten yang diunggah ke media
sosial tetap berada di tangan pemegang akun atau telah
dipindahkan ke penyedia layanan?
• Apakah hukum waris – yang secara umum berlaku
ketika seseorang meninggal – berlaku terhadap konten
seperti itu?
• Pertimbangan kerahasiaan yang mana, jika ada, yang
dapat diterapkan jika yang meninggal adalah anak di
bawah umur, atau jika konten dapat berdampak kepada
anak di bawah umur?

Sementara itu, Inggris dan Perancis meluncurkan kampanye bersama untuk memerangi konten teroris. Walaupun
Inggris telah bekerja sama dengan perusahaan Internet untuk
menghentikan konten ekstrem, May dan Presiden Perancis
Emmanuel Macron sepakat bahwa perusahaan-perusahaan
tersebut harus berbuat lebih dan tunduk pada kewajiban sosial
untuk meningkatkan upaya menghapus konten berbahaya.

Kasus yang diharapkan terus berlanjut ini membawa warisan
digital dalam perspektif, termasuk fakta bahwa banyak bidang
hukum belum mampu menangani masalah transfer konten
digital jika penggunanya meninggal. Sebagai tambahan
informasi, perusahaan Internet memiliki cara sendiri terkait
konten dan akun pengguna jika pengguna sudah meninggal.
Namun, kurangnya aturan hukum yang cukup mungkin perlu
segera diatasi.

Perusahaan Internet telah dipersalahkan karena gagal menangani tekanan dan penyebaran konten ekstrem secara menyeluruh. Menanggapi hal tersebut, beberapa inisiatif telah diluncurkan, seperti Online Civil Courage Initiative oleh Facebook
dan Forum Internet Global untuk Melawan Terorisme yang
dimulai oleh Facebook, YouTube, Twitter dan Microsoft.

GIP Digital Watch saat ini sedang memetakan status hukum
konten digital di berbagai wilayah hukum serta penanganan warisan digital oleh media sosial.

4. Gangguan yang Tersebar Luas terhadap Akses
Internet
Selama bulan Juni terdapat beberapa laporan pemblokiran
akses Internet di beberapa negara.
Ethiopia memblokir akses Internet di seluruh negeri untuk
mengantisipasi risiko kebocoran soal ujian nasional. Mesir
memblokir akses ke lebih dari 50 situs berita daring dan perusahaan yang menawarkan jasa VPN (virtual private network) yang
bisa membantu warga Mesir menghindari pemblokiran.
The Cyberspace Administration of China (CAC) atau Badan
Administrasi Siber Cina memerintahkan perusahaan Internet
untuk menutup hampir 60 akun berita hiburan. Hal ini sejalan
dengan usaha negara tersebut dalam melawan ‘pemberitaan
kehidupan pribadi dan gosip tentang selebritas yang berlebihan’.
Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beropini dan
Berekspresi, dalam laporan tahunannya, menyampaikan keprihatinan terhadap meningkatnya permintaan negara pada penyedia jasa telekomunikasi
dan Internet untuk mematuhi permintaan sensor,
3
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Arsitektur Tata
Kelola Internet
Global

Relevansi Meningkat

Pembangunan
Berkelanjutan

Perdana Menteri Inggris mendorong aturan-aturan baru untuk mencabut ruang aman daring bagi para
ekstremis; Perdana Menteri Australia meminta untuk memperlemah enkripsi yang kuat; Inggris dan
Perancis meluncurkan kampanye bersama untuk melawan konten terorisme.
Facebook, Microsoft, Twitter dan YouTube membentuk Forum Internet Global untuk Melawan Terorisme
yang akan mengembangkan solusi teknis, seperti basis data berkode untuk konten ekstremis dan
melakukan riset untuk membantu pembuat kebijakan. Perusahaan-perusahaan ini juga akan bekerja
sama dengan Direktorat Eksekutif Badan Keamanan PBB Kontra Terorisme dan ICT4Peace Initiative
untuk membangun jaringan berbagi pengetahuan.

ICTs dan Internet merupakan kunci untuk pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi terhadap
setiap bidang pembangunan. Forum WSIS tahunan membahas banyak aspek terkait SDGs, menyorot
proyek-proyek dan inisiatif-inisiatif yang berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Relevansi Tetap

Keamanan

Relevansi Meningkat

Dalam pertemuan terakhir, UN GGE tidak mencapai kesepakatan dalam laporan akhir (lebih jauh di
halaman 6). Adapun Google mengusulkan sebuah kerangka baru yang memungkinkan pemerintah
meminta bukti digital langsung dari perusahaan Internet untuk kepentingan investigasi penegakan
hukum.
Ransomware baru, bernama Petya, melumpuhkan institusi di seluruh dunia setelah menginfeksi sistem berbasis Windows di lebih dari 65 negara.
Dewan Uni Eropa meluncurkan inisiatif untuk mengembangkan Perangkat Diplomasi Siber – sebuah
kerangka untuk tanggapan diplomatik bersama oleh Uni Eropa untuk menangkal serangan siber dan
ancaman siber.
Data pribadi dari hampir 200 juta warga AS telah dibocorkan dan diunggah ke sebuah server awan
Amazon, membuatnya bisa diunduh oleh siapa pun yang memiliki tautannya.
Komisi Eropa telah mendenda Google sejumlah 2,42 miliar Euro karena tidak mematuhi aturan antimonopoli Uni Eropa. Komisi menyatakan Google telah menyalahgunakan posisi dominan di pasar sebagai mesin pencari dengan memberikan keuntungan ilegal kepada layanan belanja pembanding untuk
merugikan layanan sejenis lainnya.

E-Commerce
dan Ekonomi
Internet

Seorang Hakim New York memutuskan bahwa seorang mantar supir Uber berhak atas manfaat pemutusan hubungan kerja. Cina mengadopsi panduan untuk ekonomi berbagi – sektor yang sedang berkembang dan diharapkan dapat menghasilkan sepersepuluh pendapatan domestik bruto (PDB) negara
tersebut pada tahun 2020. Panduan itu bertujuan untuk memacu lebih jauh inovasi massal dan kewirausahaan. Parlemen Eropa mengeluarkan panduan lebih jelas tentang kolaborasi ekonomi, untuk memperjelas isu-isu yang masih terbuka.

Relevansi Meningkat

Setelah negosiasi berbulan-bulan, Indonesia dan Google mencapai kesepakatan pajak untuk 2016,
walaupun angka pastinya belum dibuka. Mulai 1 Juli, Australia memberlakukan pajak 10% untuk semua
barang dan jasa berbentuk produk digital yang masuk dari luar Australia. Sementara itu, Pemerintah
Kanada menolak proposal yang memaksa pajak 5% untuk layanan Internet streaming pita lebar. Di
Rusia, akses ke Google diblokir beberapa jam pada 22 Juni dalam rangka memperkenalkan peraturan
pajak yang dibuat pada tahun 2016.

Hak Digital

Relevansi Tetap

Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beropini dan Berekspresi mempublikasikan laporan tahunannya. Laporannya mengkaji peran negara yang tidak menjaga kebebasan berekspresi daring serta
dampaknya kepada hak asasi daring. Laporan ini juga memasukkan rekomendasi untuk negara dan
sektor swasta.
Ethiopia memblokir akses ke Internet untuk mengantisipasi risiko bocornya soal ujian nasional secara
daring. Pemblokiran ini untuk tidak mengulang kesalahan bocornya ujian nasional tahun 2016.
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Jurisdiksi dan
Isu Legal

Pengadilan Banding di Berlin, Jerman memutuskan bahwa orangtua dari gadis berusia 15 tahun yang
meninggal saat kecelakaan kereta pada tahun 2012, tidak punya hak untuk akses ke akun Facebook
anaknya. Pada tahun 2015, pengadilan lokal memberi keputusan yang baik untuk orangtuanya. Namun,
Pengadilan Banding memberikan keputusan yang lebih menguntungkan Facebook dengan mengatakan, “Kontrak antara anak gadis itu dan perusahaan media sosial berakhir setelah dia meninggal dunia”.
Mahkamah Agung di Kanada memerintahkan Google agar tidak mengindeks website-website milik
perusahaan yang menjual hak intelektual (intellectual property) dari perusahaan lain.

Relevansi Meningkat

Ilmuwan dari Cina melaporkan suksesnya percobaan komunikasi satelit kuantum antara dua titik yang
berjarak 1.200 km. Pada tahun-tahun berikutnya, komunikasi kuantum yang secara alami sangat
aman bisa menjadi alternatif untuk saluran komunikasi.

Infrastruktur

Perusahaan penerbangan diharapkan bisa memiliki koneksi Internet yang lebih baik dalam penerba
ngan mereka, setelah Viasat meluncurkan satelit barunya. Viasat-2 akan beroperasi di atas Amerika
dan Samudera Pasifik.

Relevansi Meningkat

Netralitas
Jaringan

Di Amerika, para pendukung netralitas jaringan akan melakukan protes secara daring pada 12 Juli
untuk melawan rencana Federal Communications Commission (FCC) yang akan memutar balik peraturan netralitas jaringan. Aksi ‘Internet-wide day of action to save net neutrality’’ itu akan mengikutsertakan perusaan besar, seperti Amazon, Mozilla dan Reddit. Beberapa organisasi seperti Electronic
Frontier Foundation, the World Wide Web Foundation dan Public Knowledge juga akan bergabung.

Relevansi Tetap

Peneliti dari OpenAI dan DeepMind sedang mengerjakan algoritme AI yang belajar dari umpan balik
manusia untuk membuat AI lebih aman. Karena masalah utamanya terletak pada proses pembelajaran ulang yang bisa berbahaya, metode yang diajukan akan tergantung pada umpan balik dari manusia.
Sementara itu, sebuah organisasi berbasis di Inggris, Alan Turing Institute memberikan argumen
tentang kurangnya regulasi yang bisa menjawab isu transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu,
diperlukan peraturan dan kebijakan baru.

Teknologi
Baru, IoT, AI
dll

Peneliti di CERN menggunakan AI untuk melindungi jaringan komputer milik lembaga riset tersebut
dari ancaman siber. Mereka bekerja dengan sistem AI yang diajarkan untuk bisa memisahkan antara
perilaku aman atau mengancam di jaringan CERN dan mengambil tindakan ketika dibutuhkan.
Relevansi Tetap

Pasar drone meningkat secara stabil. Di EU, SESAR JU, sebuah inisiatif kerja sama publik dan swasta
yang mengkoordinasikan riset terkait manajemen lalu lintas udara, mempublikasikan U-space blueprint
yang memberikan informasi cara menggunakan drone secara aman dan ramah lingkungan.

JULI DAN AGUSTUS
3–4 JUL

7–8 JULI

11–13 JULI

26–29 JULI

2–4 AGUSTUS

Kongres terkait
Keamanan Asia
Pasifik,
Hongkong, Cina

Pertemuan Puncak
Pimpinan G20,
Hamburg, Jerman

Bantuan untuk
Tinjauan
Perdagangan Global,
Jenewa, Swiss

IGF Regional
Asia Pasifik,
Bangkok, Thailand

IGF Regional
Amerika Latin,
Panama City, Panama

JULI &
AGUSTUS

SEPTEMBER

3–5 JULI

10–19 JULI

16–21 JULI

26 JULI

Konferensi Kelima
untuk Regulasi
Jaringan Kerja
yang Layak

Pertemuan Tingkat
Tinggi untuk Pembangunan
Berkelanjutan,
New York, AS

IETF 99,
Praha,
Republik Ceko

DNS Forum Afrika,
Dar Es Salaam,
Tanzania

Untuk informasi acara yang akan datang, kunjungi http://dig.watch/events
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UN GGE: QUO VADIS?
UN GGE gagal mendapatkan konsensus untuk laporan akhir dalam pertemuan terakhir. Apa yang disepakati oleh anggotanya saat itu dan apa artinya bagi kelangsungan organisasi yang mendapatkan mandat PBB
tersebut?
Meskipun konsensus tidak bisa dihasilkan di dalam laporan akhir, tetapi ada beberapa poin kesepakatan bersama
di antara para ahli. Karsten Geier, Ketua UN GGE yang juga
Kepala Staf Koordinasi Kebijakan Siber di Kantor Federal Luar
Negeri Jerman, meringkas hasil rapat terakhir UN GGE.

Sementara untuk proses selanjutnya, sebagian besar ahli
menyadari pentingnya kerja GGE. Namun, delegasi Kuba mendorong perlunya pembentukan kelompok kerja (open-ended
working group) di First Committee yang berada di Majelis
Umum PBB. Shanghai Cooperation Organization berpendapat
agar tetap terbuka negosiasi untuk pembentukan Kode Etik
Internasional (International Code of Conduct) di bawah perlindungan PBB.

Berbicara di konferensi Cyber Week di Tel Aviv (25-29 Juni),
Geier menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut terkait
risiko-risiko baru (termasuk penggunaan teknologi informasi
oleh teroris), pengukuran pengembangan kapasitas yang
harus diambil, serta norma pembangunan kepercayaan. Di
dalamnya termasuk meningkatkan pemahaman di antara
pembuat keputusan senior, melakukan pelatihan, mendefi
nisikan protokol untuk notifikasi kecelakaan, peringatan apabila ada serangan terhadap infrastruktur vital, dan pencegahan aktor non-pemerintah untuk melakukan serangan siber.

Usulan ini ditolak secara terbuka oleh Pemerintah Amerika
Serikat. Amerika percaya bahwa fokusnya harus berpindah
dari membangun norma baru menjadi memastikan adanya
kepatuhan dari negara atas norma yang telah dibangun
secara sukarela. Caranya dengan membicarakan bagaimana
merespon negara yang tidak patuh. Thomas Bossert, Asisten
Presiden AS untuk Keamanan dan Kontraterorisme di Gedung
Putih, meminta agar selain hanya PBB yang bisa meminta
konsekuensi atas serangan siber, ada juga upaya lain seperti
kesepakatan bilateral dan pembentukan koalisi dari negaranegara yang punya pemikiran sama.

Ada juga pemahaman umum tentang ruang untuk pengerjaan
lanjutan di laporan final. Sampai saat ini, belum ada kesepakatan di GGE soal pilihan apa yang negara miliki untuk meres
pon serangan siber serta, apabila dimungkinkan, bagaimana
melanjutkan prosesnya di bawah PBB.

Ketua UN GGE menekankan bahwa sebagian besar ahli sepakat mereka bisa melanjutkan kerja untuk menyelesaikan teks
dalam dokumen final dan apabila dalam pertimbangan bersama tidak mendapatkan kesepakatan, masih ada kemungkinan untuk mendapatkan kompromi.

Sebagian percaya bahwa hak negara untuk merespon
serangan siber dengan cara non-siber bisa berarti mencegah
serangan susulan. Menurut Christoper Painter, Koordinator
Isu Siber di Department of State AS, pilihan berbeda juga
harus didiskusikan. Misalnya nota diplomasi, ekonomi dan
sanksi untuk koneksi Internet. Delegasi dari Kuba kemudian
menyampaikan keberatan terbuka. Mereka menyatakan
bahwa hal itu malah bisa meningkatkan militerisasi di dunia
siber dan menyamakan serangan siber dengan serangan bersenjata seperti didefinisikan di UN Charter.

Meskipun tidak ada yang meragukan bahwa kerja UN GGE
akan selalu relevan, kegagalan untuk mendapatkan konsensus ini akan membuat masa depan UN GGE menjadi sangat
terbuka; serta dialog agar adanya kesepakatan antarnegara
di dunia siber tidak tercapai.
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IN FOCUS
ARTIFICIAL INTELEGENCE: MESIN DI ATAS PIKIRAN?
Artificial Intelligence (AI)/Kecerdasan Buatan telah berada di sekitar kita bertahun-tahun. Diluncurkan sebagai bagian dari riset sekitar 60 tahun lalu, AI saat ini membentuk apa yang disebut sebagai Revolusi Industri
keempat. Dalam dua halaman khusus ini, kita akan melihat dampak dari AI dan aplikasinya di keseharian kita.
Banyak pihak berpendapat bahwa kelahiran resmi dari AI
sebagai disiplin akademik dan riset adalah tahun 1956. Saat
itu peserta Konferensi Dartmouth menciptakan istilah ‘AI’ dan
membicarakan fakta bahwa ‘setiap aspek pembelajaran atau
setiap fitur kecerdasan dapat secara presisi diformulasikan
sehingga mesin dapat dibuat untuk menstimulasinya.’ Sejak
saat itu, AI secara terus menerus berkembang dan menemukan penggunaannya di banyak bidang, dari manufaktur dan
pertanian, sampai jasa daring dan solusi keamanan siber.

kebencian daring, bagaimana kita yakin bahwa algoritme
tidak bias dalam menentukan konten apa yang pantas dan
tidak pantas? Dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila sistem AI tidak bertindak seperti yang diharapkan?
Inilah beberapa pertanyaan yang sedang ditekuni oleh para
peneliti. Institute for Electrical and Electronics Engineers
(IEEE) telah meluncurkan sebuah Inisiatif Global untuk
Pertimbangan Etika dalam Kecerdasan Buatan dan Sistem
Otonom. Tujuannya untuk berkontribusi agar ahli teknologi teredukasi, terlatih dan mampu memprioritaskan pertimbangan
etis dalam merancang sistem cerdas Peneliti Universitas
California Berkeley dan Max Planck Institute for Informatics
telah bekerja untuk mengembangkan algoritme AI yang dapat
‘menjelaskan sendiri’. Mereka merancang algoritme ‘perujukan dan pembenaran’ yang dibuat sistem untuk dapat merujuk ke data yang digunakan dalam pengambilan keputusan
dan pembenaran mengapa data tersebut digunakan.

Implikasi dari Kecerdasan Buatan
Teknologi memiliki potensi luar biasa untuk memberikan
perubahan positif di masyarakat dan membantu menangani
beberapa tantangan kita saat ini. Peserta AI for Good Summit
dan Forum WSIS, keduanya diselenggarakan di Jenewa, membicarakan tentang bagaimana AI dapat membantu memajukan
agenda pembangunan berkelanjutan dan mengidentifikasi
solusi bagi masalah-masalah seperti kriminal, kemiskinan,
perubahan iklim dan kelaparan. Tapi mereka juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap konsekuensi dari AI yang
tidak diduga dan akibatnya kepada aspek ekonomi, sosial dan
budaya dari masyarakat.

Inilah beberapa kekhawatiran seputar AI. Berita baiknya adalah tidak hanya para peneliti, tapi pemerintahan, organisasi
antarpemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil juga telah
meningkatkan perhatian terhadap isu-isu ini. Partnership on
AI adalah satu contohnya: inisiatif yang diluncurkan pada
September 2016 oleh Amazon, DeepMind/Google, Facebook,
IBM dan Microsoft untuk mengembangan praktik terbaik dari
tantangan dan kesempatan terkait AI, baru-baru ini diperluas
untuk mengikutsertakan pihak lain seperti United Nations
Children’s Fund (UNICEF), Electronic Frontier Foundation dan
Human Rights Watch.

Banyak debat seputar gangguan yang dapat ditimbulkan AI
terhadap pasar kerja. Survei yang baru dilakukan di antara
para peneliti ‘machine learning’ mengungkap bahwa, menurut pandangan mereka, AI akan mengalahkan manusia dalam
banyak bidang 40 tahun ke depan. Artinya tugas-tugas yang
saat ini dikerjakan manusia akan diotomatisasi. Beberapa
pekerjaan akan menjadi usang. Bagaimana kekhawatiran ini
dapat diatasi? Menghentikan kemajuan tekonologi bukanlah sebuah pilihan. Banyak pihak setuju bahwa usaha harus
diarahkan untuk mempersiapkan pekerja terhadap kebutuhan baru di dunia kerja.

Tetap ikuti diskusi kebijakan kecerdasan buatan terkini: http://dig.
watch/ai

Kekhawatiran lain terkait dengan
keselamatan dan keamanan. Penggunaan
AI dalam kehidupan nyata, seperti mobil
tak berawak, menimbulkan perhatian
khusus terhadap keselamatan manusia.
Algoritme pembelajaran yang menghitung banyak faktor dalam pengambilan
keputusan (sangat mirip dengan yang
dilakukan manusia) tetap menjadi bidang
riset yang intensif. Contohnya, peneliti
dari OpenAI dan DeepMind telah bekerja
pada algoritme AI yang belajar dari
umpan balik manusia, sebagai cara untuk
membuat AI lebih aman.
Ketika sistem AI melibatkan penilaian
dan pengambilan keputusan, pertanyaan
telah diajukan terkait dengan etika, akuntabilitas dan transparansi. Tapi bagaimana
diskriminasi dan bias dalam keputusan
yang dibuat algoritme bisa dihindari?
Jika, sebagai contoh, algoritme AI digunakan untuk melacak teroris atau konten
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IN FOCUS
PENERAPAN KECERDASAN BUATAN
Kecerdasan buatan diimplementasikan di banyak bidang. Mari kita lihat…

Internet of Things
Para ahli sedang mencari cara
bagaimana AI dapat meningkatkan
teknologi lain seperti IoT. Sebuah tim di
Massachusetts Institue of Technology
(MIT) telah mengembangkan sebuah cip
yang memungkinkan alat IoT untuk menjalankan algoritme AI secara lokal untuk
meningkatkan efisiensinya.

Kebijakan Konten
Perusahaan Internet telah meningkatkan penggunaan
algoritme AI untuk mengatasi ujaran kebencian,
konten terorisme, dan bentuk lain dari konten ekstrem daring. Peneliti telah mengambil satu langkah
maju dengan mengembangkan algoritme AI untuk
mengenali kode kata rasis (kode kata digunakan
untuk menggantikan referensi ke komunitas) di media
sosial.
Terjemahan
Para peneliti telah bekerja untuk
meningkatkan akurasi alat pe
nerjemah dengan menggunakan
AI. Contohnya termasuk Microsoft
Translator dan Google Translate.
World Intellectual Property
Organization (WIPO) juga mengembangkan alat berbasis AI untuk
memfasilitasi penerjemahan dokumen paten.

Mobil Otonom
Beberapa
perusahaan,
dari Google sampai Uber
bekerja untuk memungkinkan mobil tak berawak
dikendalikan oleh sistem AI.
Beberapa telah mulai me
lakukan percobaan mobil
tak berawak di jalan raya.

Keamanan siber dan kejahatan siber
Aplikasi AI berkisar dari alat
yang dapat membantu mengenali spam maupun pesan
lain yang tak diinginkan di
jaringan sosial atau email,
sampai dengan algoritme
yang dapat membantu
mengamankan sistem
dan jaringan sekompleks jaringan yang
dimiliki CERN.

Pelayanan Kesehatan
Penerapan AI di bidang
medis berkisar dari
robot medis sampai
algoritme yang dapat
memperbaiki diagnosis
dan perawatan medis.
Penerapan Industri
AI dan robotik adalah penggerak dari revolusi industri
keempat, dengan sistem
otomatis makin banyak digunakan di pabrik, pertanian,
pembangkit listrik, rrel
kereta, dan lain-lain.
Perancangan atau Peningkatan
Jasa Daring
Internet dan perusahaan berbasis teknologi menggunakan
AI untuk meningkatkan layanan
yang sudah ada atau merancang
layanan baru. Twitter telah mulai
menggunakan AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
Google telah meluncurkan mesin
pencari pekerjaan baru berbasis
algoritme AI. Microsoft telah
memiliki beberapa aplikasi pintar berbasi AI (dari Calendar.help
sampai chatbot AI bernama Zo).

Langganan GIP Digital Watch terkini di http://dig.watch

8

