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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.
I N D O N E S I A

TREND KEBIJAKAN DIGITAL BULAN AGUSTUS
1. Musim Panas Kecerdasan Buatan
Tidak diragukan lagi, Juli dan Agustus lalu adalah musim panas
untuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) karena
pesatnya perkembangan AI dan robotika di seluruh dunia.
Banyak negara mulai mengelaborasi strategi pengembangan
kecerdasan buatan, sekaligus membahas isu yang terkait dengan ekonomi, sosial dan dampak etik dari kemajuan AI.
Cina, misalnya, baru saja mengumumkan perencanaan AI-nya
dan berambisi menjadikan negaranya sebagai negara terdepan
di AI pada tahun 2030. Di Jerman, pemerintah federal telah
mengadopsi rencana kerja penerapan sejumlah panduan etik
dalam pengembangan kendaraan otonom, yang sangat tergantung pada AI.
Pada musim panas lalu, peringatan tentang dampak AI ke
kehidupan masyarakat memperoleh momentum. CEO Tesla, Elon
Musk, memperingatkan risiko fundamental AI terhadap peradaban dan meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah
pencegahan serta tindakan proaktif lainnya. Musk termasuk
salah satu perwakilan dari 100 perusahaan AI dan robotika yang

mengutarakan kekhawatirannya terhadap pengembangan persenjataan otonom.
Satu catatan optimis, generasi milenial – menurut survei World
Economic Foruml – percaya bahwa teknologi (termasuk AI dan
robotika) akan membuka lapangan pekerjaan baru ketimbang
menghancurkan pekerjaan oleh manusia.
Musim panas yang sibuk ini membawa fokus lebih jelas ke aspek
etika, hukum dan kebijakan terkait perkembangan AI. Baca
informasi lebih detil di “Catatan Harian AI di Musim Panas” yang
dipublikasikan oleh HuffPost.

2. Konten Ekstremis tetap Menjadi Perhatian
Penyebaran konten berisi ekstremisme masih menjadi perhatian pemerintah dan industri Internet di dunia. Serangan akhirakhir ini, oleh orang-orang radikal maupun sel-sel tingkat lokal,
terus menjadi perhatian terutama dalam hal kemampuan teroris menggunakan Internet untuk merekrut anggota dan konten
ekstremis.
Lanjutan di halaman 3

DI EDISI INI
TREN
Kami memulai dengan tren terkini yaitu perkembang
an yang sangat cepat dalam isu kecerdasan buatan
(AI) yang mendominasi musim panas lalu.

HUKUM

Lebih lanjut di halaman 1, 3

Hak untuk dilupakan menghadapi tantangan lagi di
Eropa. Sementara Cina telah membuka pengadilan
siber. Baca analisis kami.

THE BIG 5

Lebih lanjut di halaman 6

Lima perusahaan Internet terbesar mendapatkan
keuntungan miliaran. Seberapa besar yang mereka
dapatkan dan apa yang harus diperhatikan?
Forum Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Berkelanjutan (HLPF)
di New York pada Juni 2017 mendiskusikan peran teknologi digital dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Analisis
Diplo Foundation terhadap empat tahun laporan forum itu
memperlihatkan bahwa data menjadi elemen yang kian penting.
Lebih lanjut di halaman 4. 
Kredit foto: UN.org

Lebih lanjut di halaman 7

PERANGKAT
Kami memperkenalkan perangkat baru (DeadlineR)
dan bacaan baru (the IG Timeline) dari GIP Digital
Watch Observatory.
Lebih lanjut di halaman 8
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I N D O N E S I A

Fifth Conference
of the Regulating
for Decent Work
Network

Konferensi ini dilaksanakan oleh International Labour Office (ILO) dan lembaga akademik dari
seluruh dunia pada 3-5 Juli di Jenewa. Konferensi mempertemukan praktisi dan akademisi
berlatar belakang tata kelola di bidang pekerjaan, dengan fokus membawa solusi-solusi praktis
dan merespon peraturan terkait isu-isu terkini; misalnya zero-hour contracts atau hak pekerja
di sharing economy. Dua ratus makalah dipresentasikan selama tiga hari. Ada sesi-sesi khusus
tentang ekonomi peduli (termasuk kesehatan dan layanan perawatan anak), upah dasar universal, dan masa depan yang kompleks terkait kebijakan ketenagakerjaan. Panel membahas tantangan dan transformasi digitalisasi yang dikemukakan oleh gig economy (dikenali dari adanya
kontrak temporer). Studi GIP terhadap Uberisation demystified: examining legal and regulatory
responses worldwide juga dipresentasikan di konferensi tersebut.

Aid for Trade
Global Review

Dilaksanakan pada 11 – 23 Juli, acara Promoting Trade, Inclusiveness and Connectivity for
Sustainable Development mendiskusikan pentingnya bantuan serta masa depannya untuk
perdagangan. Beberapa sesi membahas perdagangan digital, termasuk kualitas infrastruktur Internet (Clicks Need Bricks), jaringan fisik yang menjadi bagian utama untuk konektivitas
digital dan pentingnya mengatasi kesenjangan digital. Konferensi juga mengkaji tren terkini
ekonomi digital, pentingnya ketentuan dan standar internasional serta perkembangan potensi
e-dagang (e-commerce) di berbagai wilayah di dunia.

Launch of
the Global
Commission on
the Future of
Work

Pada 21 Agustus, ILO mengumumkan pendirian Global Commission on the Future of Work (GCFW).
Lembaga tinggi ini terdiri dari 28 anggota dan bekerja di empat topik terkait Masa Depan Kerja
ILO Satu Abad ke Depan (Future of Work Centenary): ), yaitu: (1) pekerjaan dan masyarakat, (2)
pekerjaan layak untuk semua, (3) pengaturan kerja dan produksi, serta (4) pembuatan aturan
terkait kerja. Saat peluncuran di Jenewa, yang dihadiri Perdana Menteri Swedia dan Presiden
Mauritius (sebagai ketua GCFW), fokus utama adalah tentang digitalisasi, teknologi terbaru
dan ekonomi gig. Komisi ini diharapkan bisa membuat laporan independen untuk diberikan ke
Konferensi Seabad ILO pada 2019 nanti.

ITU Workshop on
Security Aspects
of Intelligent
Transport
System

Lokakarya oleh International Telecommunication Union (ITU) pada 28 Agustus, dilaksanakan
untuk mengeksplorasi persoalan dan solusi terkait implementasi sistem transportasi cerdas
(intelligent transport system/ITS). Lokakarya ini memberikan kesempatan bagi para peserta
untuk berdiskusi dengan para ahli teknis di ITU untuk menjawab persyaratan keamanan ITS
mulai dari pabrik kendaraan, pemasok hingga penyedia jasa. Topik lain yang dibahas termasuk
ancaman dan kerentanan di layanan dan jaringan ITS, kemungkinan untuk mengamankan lingkungan ITS agar mampu menghadapi ancaman, serta upaya standardisasi ITS untuk saat ini
maupun di masa depan termasuk faktor keamanannya.

SEGERA HADIR: KURSUS DARING PERDAGANGAN DIGITAL
Kursus Perdagangan Digital (Digital Commerce) berikutnya
akan mulai pada 25 September 2017. Kursus ini diselenggarakan oleh CUTS Internasional bersama DiploFoundation,
bekerja sama dengan Geneva Internet Platform, International
Trade Center dan United Nations Conference on Trade and
Development.

Topik-topik yang ditawarkan terkait: fungsi Internet dan model
bisnis dalam jaringan (daring); kesepakatan dagang regional;
negosiasi kesepakatan dagang Internasional dan kebijakan
digital yang terkait dengan lokalisasi data, keamanan siber,
dan implikasi dari Internet of Things (IoT) serta percetakan
tiga dimensi untuk perdagangan digital.

Kursus ini akan membantu pemangku kepentingan dari
negara-negara berkembang dan belum berkembang untuk
membangun pengetahuan dan kapasitas agar bisa terlibat aktif di negosiasi dan diskusi perdagangan digital.
Pengembangan dan pelaksanaan kursus ini didukung oleh UK
Foreign & Commonwealth Office.

Kunjungi situs khusus untuk kursus ini untuk melihat lebih
jauh dan melamar bila tertarik. Aplikasi diterima sampai 7
September 2017.

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

Sensor konten dan kebebasan berbicara menjadi pusat perhatian setelah beberapa perusahaan Internet memutuskan untuk memblokir akses ke konten online organisasi supremasi kulit putih, setelah kejadian konfrontasi di Charlottesville.
Kredit foto: RT.com
Salah satu perhatian utama pemerintah di dunia saat ini adalah
industri Internet yang tidak cukup bergerak untuk menangani
konten negatif. Konten seperti itu seharusnya “tidak berada di
sana” seperti ungkapan Menteri Dalam Negeri Inggris menanggapi kemampuan industri Internet dalam mengelola konten.

kontennya sangat ketat untuk menghindari akses ke konten
media internasional.

4. Uber Ditangguhkan di Lebih Banyak Negara
Perusahaan berbagi tumpangan Uber ditangguhkan sementara
di Filipina, dan Makau. Kendati penangguhan di Filipina telah
diselesaikan setelah perusahaan itu membayar denda, lhampir
$ 10 juta, tapi jumlah negara yang menangguhkan Uber terus
bertambah. Perusahaan ini sering beralasan bahwa mereka
adalah perusahaan berbasis informasi sehingga tidak membutuhkan izin, berbeda dengan perusahaan taksi biasa, dan supir
Uber adalah kontraktor independen.

Industri Internet mengklaim bahwa mereka sudah melakukan
upaya terbaik untuk melawan penyebaran konten ekstremis.
Industri sudah membangun strategi baru untuk mengatasi tantangan konten ekstremis yang makin banyak ini. Global Internet
Forum to Counter Terrorism, yang dilaksanakan pada Agustus,
adalah salah satu inisiatifnya. Penapisan konten dan kebebasan
berbicara juga menjadi pusat perhatian setelah konfrontasi di
Charlottesville di mana beberapa perusahaan Internet memutuskan untuk memblokir akses ke konten terkait organisasi supremasi warga kulit putih. Aktivis kebebasan berbicara berargumen
bahwa kekuasaan untuk melakukan sensor di tangan industri
Internet berpotensi digunakan secara sewenang-wenang.

Pengadilan Hukum Uni Eropa (CJEU) diharapkan bisa memberikan status perusahaan itu dan sopirnya. Di sisi lain, Jaksa Agung
sudah mengeluarkan opini kedua yang tidak mengikat yang
mengklasifikasikan Uber sebagai perusahaan transportasi. Opini
tersebut, mengulang argumen yang dibuat pada Mei 2017, menyatakan bahwa dasar dari model bisnis Uber lebih dekat dengan
layanan transportasi dibandingkan dengan layanan teknologi
informasi. Apabila CJEU mengkonfirmasi klasifikasi itu, maka
hal itu akan menjadi kemunduran besar untuk Uber, dan mengharuskan perusahaan itu untuk mengikuti semua persyaratan
keselamatan, hak pekerja dan persyaratan lainnya seperti perusahaan taxi dan perusahaan transportasi lainnya.

Penapisan konten, penyebaran konten ekstremis dan kebebasan berekspresi akan menjadi agenda utama kebijakan digital di
seluruh dunia.

3. Negara-negara yang Melarang VPN
Rusia dan Cina telah melarang penggunaan perangkat lunak virtual private networks (VPNs) yang bisa memotong sensor serta
memberi jalan kepada pengguna untuk mengakses konten yang
dilarang.

5. Pajak Masa Lalu Perlu Dibayar? Tidak Saat ini
Banyak pemerintah yang mengerahkan tekanan ke perusahaan
Internet untuk membayar pajak mereka secara proporsional
baik saat ini ataupun pajak masa lalu. Menggunakan kebijakan
dan kesepakatan pajak yang tidak jelas, perusahaan telah banyak
mengumpulkan keuntungan mereka.

Pengguna di Rusia tidak lagi bisa menggunakan VPN mulai 1
November setelah Pemerintah meloloskan amandemen yang
akan berpengaruh pada alat-alat seperti Tor, I2P dan Freenet,
dan akan mengharuskan pemberi jasa layanan Internet untuk
memblokir situs yang menggunakan alat-alat tersebut.

Namun, keputusan pengadilan bulan lalu memenangkan Google
setelah pengadilan di Perancis memutuskan bahwa Google tidak
terkena kewajiban pajak masa lalu di Perancis. Google membukukan kontrak periklanan melalui anak perusahaannya di Irlandia.
Menurut pengadilan tersebut, permintaan pajak itu tidak bisa dibenarkan secara hukum karena Google tidak memiliki bentuk usaha
tetap atau tidak cukup untuk bisa dimintai pajak di Perancis.

Di Cina, perusahaan telekomunikasi sudah diminta untuk memblokir akses ke VPN mulai Februari 2018. Pelarangan akses ke
VPN ini dikritik oleh kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) karena
dianggap sebagai salah satu upaya untuk menekan perbedaan
pendapat. VPN biasanya digunakan untuk menembus sensor
dan sering digunakan di negara-negara yang kebijakan terkait
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KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN JULI DAN AGUSTUS
Arsitektur Tata
Kelola Internet
Global

Relevansi Meningkat

Pembangunan
Berkelanjutan

Relevansi Meningkat

Keamanan

Relevansi Tetap

Saat berbicara menindaklanjuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Perdana Menteri Australia Malcolm
Turnbull mendesak perusahaan Internet untuk bertindak lebih cepat melawan ekstremisme daring dan
menemukan solusi untuk masalah konten yang terenkripsi. Amber Rudd, Menteri Dalam Negeri Inggris
mengulang kembali panggilan kepada perusahaan Internet untuk mengambil aksi nyata dalam melawan
konten ekstremis.
Platform pesan Telegram sepakat untuk menghapus konten ekstremis dari aplikasinya, setelah otoritas
Indonesia memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke nama domain yang digunakan Telegram.
High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) pada 10-19 Juli di New York, mendiskusikan
peran teknologi digital dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.
Analisis terhadap empat tahun laporan HLPF, yang dilakukan DiploFoundation menunjukkan pentingnya
keberadaan data sebagai elemen utama dalam diskusi pembangunan berkelanjutan. Tujuan Sustainable
Development Goals (SDGs) untuk tidak meninggalkan siapapun (leaving no one behind) telah memberikan
tekanan lebih atas pengambilan dan analisis data masif yang terpencar. Pengembangan kapasitas dan harmonisasi internasional sangat penting dilakukan agar semua negara mampu memenuhi kebutuhan informasi ini.
Rex Tillerson, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dikabarkan akan menutup Kantor Koordinasi untuk Isu
Siber (Officer of the Coordinator for Cyber Issues) di Kementerian Luar Negeri, Langkah ini dikritik oleh para
ahli di Amerika karena menunjukkan berkurangnya peran Amerika sebagai negara terdepan dalam negosiasi global di ruang siber. Duta Besar Christopher Painter, yang sebelumnya menjabat sebagai koordinator
untuk isu siber sejak 2011, telah meninggalkan posisinya pada akhir Juli. Presiden Trump mengeluarkan
keputusan untuk meningkatkan status dari Pusat Komando Siber Amerika (US Cyber Command) ke status
Pusat Komando Perang Terpadu (Unified Combatant Command), membuatnya menjadi badan operasional
Angkatan Darat Amerika yang berdiri sendiri, setingkat dengan badan yang mengawasi operasi militer di
Timur Tengah, Eropa dan Pasifik.
Jaksa Agung dari CJEU telah mengeluarkan opini kedua yang mengklasifikasikan Uber sebagai perusahaan transportasi. Opini yang tidak mengikat ini mengulang argumen yang pernah disampaikannya pada Mei 2017.
Komisi untuk Konsiliasi, Meditasi dan Arbitrasi di Afrika Selatan memutuskan bahwa supir Uber adalah dalam
wewenang Uber (melalui standar dan persyaratan kinerja yang dibuat perusahaan tersebut) dan karena itu,
supir Uber adalah karyawan.

E-Dagang
dan Ekonomi
Internet

Relevansi Meningkat

Pengoperasian Uber telah ditangguhkan sementara di Makau. Di Filipina, Badan Pengaturan dan Waralaba
Transportasi Darat telah menangguhkan akreditasi dan operasi Uber selama satu bulan. Penangguhan ini
kemudian diangkat setelah perusahaan itu membayar denda hampir sebesar $ 10 juta.
Kementerian Keuangan Perancis dan Jerman bekerja sama untuk menjawab pertanyaan terkait perpajakan atas sharing economy dan bersama menyerahkan proposal ke Komisi Eropa untuk didiskusikan pada
September ini. Pengadilan di Paris memutuskan Google tidak bertanggung jawab untuk membayar pajak
di Perancis, setelah otoritas Perancis meminta Google membayar € 1,1 miliar dalam bentuk pajak. Menurut
pengadilan tersebut, ketentuan otoritas itu tidak bisa dibenarkan secara hukum karena Google tidak memiliki
‘badan tetap’ atau ‘keberadaan yang cukup untuk kena pajak’ di Perancis.
Facebook mengumumkan bahwa platform e-dagang dari konsumen ke konsumen (consumer-to- consumer/
C2C), Marketplace akan diluncurkan bersamaan di 17 negara Eropa.
Dalam hal yang disebut beberapa pihak sebagai pajak tidak langsung pertama terhadap robot, Korea Selatan
telah mengumumkan pengurangan manfaat pengurangan pajak untuk investasi di bidang otomasi (sebelumnya diperkenalkan untuk merangsang produktivitas).

Hak Digital

Relevansi Meningkat

Pengadilan Tinggi di India mengeluarkan aturan bahwa hak atas privasi adalah hak asasi yang mendasar,
dalam keputusan yang datang dari konteks basis data biometrik (Aadhar) yang menghubungkan data pribadi
dengan rekaman iris mata dan sidik jari.
Cina telah membuat regulasi terbaru terkait audit konten online, termasuk film, drama, dokumentasi dan
animasi – untuk memastikan mereka taat pada nilai utama sosialis, sebagai bagaian dari kampanye baru
Cina untuk mengontrol wacana sosial daring.
Melanjutkan debat terkait Hak untuk Dilupakan/ right to be forgotten (sering disebut penghapusan/delisting),
Perancis merujuk kepada CNIL (otoritas perlindungan data di Perancis) vs kasus Google (Alphabet) ke CJEU
untuk menentukan wilayah mana Hak untuk Dilupakan bisa diberlakukan, misalnya apakah Google harus
menghapus hasil pencarian secara global.
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Jurisdiksi dan
Isu Legal

Pengadilan untuk Internet telah dibuka di Cina yang secara spesifik akan menangani kasus-kasus terkait
Internet; dan menggunakan perangkat digital untuk memproses kasus.

Relevansi Tetap

Dalam perselisihan yang dimulai pada 2012 sebagai bagian dari kasus cybersquatting, Pengadilan Tinggi
Amerika sedang diminta untuk tidak memvalidasi merek dagang Google. Petisinya berargumen bahwa
“tidak ada satu katapun selain google yang bisa menyampaikan aksi mencari di Internet menggunakan
mesin pencari lainnya”.

Infrastruktur

Rusia mengeluarkan amandemen yang melarang VPN dan layanan proxy yang memungkinkan pengguna
mengakses website yang telah diblokir. Di Cina, perusahaan telekomunikasi sudah diminta untuk memblokir akses ke VPN pribadi mulai Februari 2018. Somalia menghadapi keterputusan akses ke Internet
setelah kabel fiber di bawah lautnya mengalami kerusakan. Google akan menyediakan akses hotspot wifi
gratis di ratusan wilayah Indonesia. sebagai bagian dari program Google Station.
Sebuah badan baru di ICANN, Komunitas Berdaya (Empowered Community), mulai menjalankan
wewenangnya yang pertama dengan menyetujui perubahan mendasar AD-ART ICANN. Panel Kajian
Independen ICANN meminta anggota Dewan ICANN untuk mengevaluasi ulang aplikasi Amazon untuk .amazon. Internet Protokol versi 6 (IPv6) telah menjadi standar penuh Internet.

Relevansi Meningkat

Netralitas
Jaringan

Pada 12 Juli, perusahaan Internet besar dan organisasi masyarakat sipil mengambil peran untuk ikut “Hari
Beraksi” secara daring untuk mendukung peraturan netralitas jaringan di Amerika. Gedung Putih menyampaikan dukungan kepada FCC untuk mengkaji dan mempertimbangkan untuk menarik kembali peraturan.
tersebut. David Kaye, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berekspresi, telah mengutarakan keprihatinan
terkait rencana FCC tersebut karena “akan secara signifikan mempengaruhi proteksi netralitas jaringan dan
berdampak pada kebebasan berekspresi di Amerika Serikat”.

Relevansi Tetap

Teknologi
Baru, IoT, AI
dll

Dewan Negara di Cina telah mengeluarkan rencana implementasi AI dengan ambisi membuat Cina sebagai
pemimpin dunia dalam AI di tahun 2030. Di Inggris, House of Lords Select Committee untuk AI telah mengeluarkan panggilan untuk mencari bukti dampak dari AI. Taiwan merencanakan $ 527 juta investasi di AI.
Perwakilan lebih dari 100 perusahaan yang bekerja di bidang AI dan robotika telah mengirimkan surat terbuka ke PBB mengutarakan perhatian mereka terhadap perkembangan senjata otonom.
Empat senator Amerika mengajukan rencana Undang-undang yang bila diadopsi, akan memaksa beberapa
persyaratan terkait keamanan siber untuk perusahaan teknologi yang menjual IoT ke Pemerintah Federal
Amerika.

Relevansi Meningkat

Pemerintah Inggris telah mengeluarkan peraturan baru yang mengharuskan pesawat nirawak (drone) untuk
diregistrasi serta pengguna untuk ikut tes terkait kesadaran keamanan.

DI SEPTEMBER
3–5 SEPT

18 SEPT

20 SEPT

25-27 SEPT

26–28 SEPT

Pertemuan Puncak
BRICS
(Xiamen, Cina)

ITU CWG – Internet,
Rapat Konsultasi
Fisik secara Terbuka
yang Kelima
(Jenewa, Swiss)

Kebijakan dan Tren
Digital: Menuju Internet
Governance Foum
(Jenewa, Swiss)

Kelompok Kerja
untuk Peningkatan
Kerja Sama
(Jenewa, Swiss)

Forum Publik
WTO 2017*
(Jenewa, Swiss)

OKTOBER

SEPTEMBER

7 SEPT

19 SEPT

25–28 SEPT

26–27 SEPT

Konferensi Stockholm
untuk Blockchain
dan Bitcoin
(Stockholm, Swedia)

Perayaan 25 tahun
Antar-Komunitas
ISOC
(seluruh dunia)

ITU Telecom
World 2017
(Busan,
Korea Selatan)

Rapat G7 untuk
Kementerian Industri/
ICT
(Turin, Italia)

* Geneva Internet Platform akan menyediakan laporan simultan. Silakan lihat halaman khusus untuk ini
Untuk informasi acara yang akan datang, kunjungi http://dig.watch/events
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HAK UNTUK DILUPAKAN: KEMBALI KE PENGADILAN
Melanjutkan debat kuat terkait Hak untuk Dilupakan (sering kali disebut penghapusan), Perancis merujuk
kasus CNIL (otoritas Perancis untuk perlindungan data) versus Google (Alphabet) ke CJEU, meminta pengadilan mengkaji apakah Hak untuk Dilupakan bisa diberlakukan di luar jurisdiksi EU.
Tahun 2014, CJEU membuat keputusan ke semua mesin pencari
untuk mematuhi Hak untuk Dilupakan, dan menghapus data yang
tidak akurat dan tidak relevan di mesin pencari berbasis nama
individu, atas permintaan individu terkait. Di tahun 2016, CNIL
mendenda Google sebesar € 100.000 karena tidak melakukan
penghapusan hasil pencarian di perbatasan.

terselubung; sementara pihak lain meminta administrasi saat
ini untuk melindungi perusahaan atas dasar kebebasan berbicara di Internet.
Reporters Committee for Freedom of the Press mencatat: permintaan untuk menghapus hasil pencarian secara global termasuk tautan ke pemberitaan, memiliki ancaman yang signifikan
terhadap organisasi media dan kebebasan pers di seluruh dunia.
Mereka juga mengangkat perhatian terkait hukum dari sebuah
negara yang bisa menggantikan peraturan di tempat lain dan
membatasi akses ke informasi..

Google meminta pengkajian ulang di pengadilan tinggi administrasi Perancis, memberi argumen bahwa Hak untuk Dilupakan
tidak perlu diberlakukan di luar Eropa. Pengadilan Perancis
kemudian merujuk kasus ini ke CJEU (Case C-507/17), di mana
saat ini sedang diputuskan bagaimana teritori terkait Hak untuk
Dilupakan berlaku.

Sekali lagi, para pengadilan telah diminta untuk mengambil
keputusan terkait kebijakan digital. Keputusan itu kemungkinan
akan memiliki konsekuensi lebih luas karena kadang-kadang
harus diaplikasikan secara global.

Ada beberapa posisi berbeda di dunia terkait Hak untuk
Dilupakan. Sebagian pihak meminta otoritas Amerika Serikat
melindungi perusahaan dari upaya yang bisa disebut proteksi

CINA MEMBUKA PENGADILAN SIBER UNTUK KASUS-KASUS INTERNET
Bulan ini Cina membuat pengadilan baru yang akan secara khusus menangani kasus-kasus Internet.
Hangzou Internet Court (Pengadilan Internet) juga menggunakan Internet dan peralatan digital dalam memproses kasus-kasusnya.
Pengadilan tradisional telah mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tingginya kasus perselisihan yang melibatkan Internet.
Pengadilan Internet dibuat untuk menjawab persoalan ini karena
mampu “melibas batas geografi dan sangat menghemat waktu”.

bahwa kasus terkait perusahaan harus diselesaikan di mana
kantor utama perusahaan itu berada, Karena itu, pemilihan
Hangzhou menjadi makin jelas.

Pengadilan ini sudah mengatasi banyak kasus. Kasus pertama
pada 18 Agustus terkait dengan pelanggaran hak cipta yang
dibawa oleh seorang pengarang melawan perusahaan Internet
yang memesan novel pengarang tersebut ke klien mereka tanpa
permisi. Pengadilan ini memiliki jurisdiksi yang memenuhi banyak isu dimulai dari belanja daring dan kontrak layanan Internet
sampai hak atas kekayaan intelektual. Semua tahapan gugatan
ini dilakukan melalui peralatan digital.

Ada beberapa keuntungan yang dibawa dari Pengadilan Internet
itu, seperti fasilitasi atau menyederhanakan akses ke keadilan,
mempercepat kesimpulan dari beragam kasus hukum serta
menciptakan keahlian di kasus kasus daring. Karena pengadilan
itu masih menggunakan prosedur yang dimiliki pengadilan tradisional, maka kurang lebih akan menghadapi tantangan sama
seperti pengadilan tradisional, terutama bila terkait dengan
aplikasi peraturan atau regulasi yang sudah ada dengan kompleksitas perselisihan di Internet.

Pendirian pengadilan di Hangzhou disebabkan alasan praktis.
Banyak kasus perselisihan dengan Internet di Cina melibatkan
perusahaan Cina dan banyak perusahaan ini –terutama grup
Alibaba- berbasis di Hangzhou. Hukum negara Cina menyatakan

Namun, karena pengadilan ini masih sangat baru, maka belum
bisa dilihat bagaimana pengadilan ini beroperasi; dan apakah
pengadilan ini akan menangani kasus-kasus lintas batas yang
tidak melibatkan perusahaan Cina.

Menghemat
waktu

Pelayanan
diberikan secara
tepat waktu

Pengadilan Internet
Biaya lebih murah

Semua proses dilakukan
melalui Internet

Platform Litigasi 

Kredit gambar: Hangzhou Internet Court
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ANALYSIS
I N D O N E S I A

PERUSAHAAN INTERNET: TANPA BATAS?
Kombinasi total keuntungan kuartal dari beberapa perusahaan Internet dunia adalah $ 142 miliar. Tidak
mengejutkan, karena lima perusahaan besar Internet –Google, Amazon, Apple, Facebook dan Microsoft –
telah mengumpulkan keuntungan mereka selama bertahun-tahun.
Secara khusus bekerja di pasar daring, lima perusahaan ini
sedang mencari perusahaan-perusahaan pemula (start-up) baru
yang bisa mereka danai. Seperti pertanyaan dari The Economist,
bisa menjadi sebesar apa perusahaan-perusahaan ini?

itu sangatlah sulit. Laporan tahunan dari US Public Interest
Research Group mengonfirmasi bahwa tiga dari 5 Besar adalah
bagian dari 10 perusahaan Amerika yang sebagian besar dananya berada di luar Amerika. Kontribusi ekonomi dari industri
Internet untuk menyediakan stabilitas dan kohesi sosial yang
sebenarnya terbatas.

Perkembangan di luar kebiasaan jelas menjadi perhatian regulasi karena otoritas harus menjaga persaingan dengan dominasi
pasar, pengalihan pajak, isu pekerja dan kegusaran para pebisnis tradisional. Pemerintah juga tidak tinggal diam. Mereka justru
melenturkan aturan, meneliti tiap perusahaan lebih detail, dan
mengenakan denda pada praktik melawan hukum oleh perusahaan itu.

Dalam kerangka jumlah pendapatan besar, beberapa praktik
tidak berjalan baik dengan pihak otoritas. Setahun lalu, Komisi
Eropa memerintahkan Apple untuk membayar pajak, kepada
Irlandia sebesar € 13 miliar, setelah sebuah investigasi dilakukan terhadap kesepakatan ‘anak emas’ antara Apple dan negara
bagian Irlandia.

Dominasi Pasar

Investigasi serupa juga terjadi – beberapa di antaranya masih
berjalan – di Indonesia (Google), Italia (Google), Inggris (Facebook)
dan Amerika Serikat (Amazon), seiring usaha pemerintah lokal
untuk mengenakan pajak terhadap industri Internet. Namun,
tidak semuanya berjalan mulus, seperti yang tampak pada keputusan terkait Google baru-baru ini.

Pasar yang sebagian besar dimiliki perusahaan besar membawa dominasi pasar yang luar biasa. Seperti dialami Google
yang harus menghadapi otoritas Eropa atas kasus antimonopoli.
Perusahaan itu telah mengalami kekalahan atas kasus yang
telah dihadapinya selama tujuh tahun; ketika regulator EU memberi denda sebesar € 3,4 miliar karena pelanggaran peraturan
terkait persaingan dagang.

Pekerjaan dan Penciptaan Pekerjaan Baru
Berdasarkan data terbaru, lima perusahaan besar itu telah mempekerjakan hampir 700.000 orang. Ini belum termasuk pekerjaan
yang tidak secara langsung terpengaruh oleh mereka. Kontribusi
atas angkatan kerja disambut baik oleh pemerintah.
Tetapi ketika menyentuh keputusan dari perusahaan, perusahaan akan mempertimbangkan hal lain. Surat terbuka Apple
setelah keputusan Komisi Eropa mendenda Apple sebesar € 13
miliar cukup jelas, “Sesungguhnya, kasus Komisi bukanlah pada
seberapa besar Apple membayar pajak, tetapi terkait bagaimana
pemerintah mengambil dananya … di luar bahwa Pemerintah
telah menarget pada Apple. Dampak paling terasa dan buruk
adalah pada investasi dan penciptaan pekerjaan baru di Eropa”.

Ancaman untuk Pemain Tradisional
Perusahaan taksi dan hotel tradisional sudah paham terhadap
ancaman dari perusahaan Internet. Di satu sisi, inovasi sangat
didorong dan Internet memang tempat sangat baik untuk mencoba dan menjual ide-ide baru.
Namun, di sisi lain, hal ini bisa dengan cepat mendorong pertumbuhan dan mengubah perusahaan pemula menjadi perusaahaan
besar yang segera mendominasi pasar. Perusahaan seperti
Uber dan Airbnb yang menjadi bagian dari pasar sharing economy, sungguh-sungguh telah mengancam pemain tradisional.
Namun, hal ini juga terjadi di perusahaan besar dengan daya beli
tinggi yang dapat membukukan transaksi multi miliar dolar seperti Amazon yang mengakuisisi Whole Foods dengan nilai $ 13,4
miliar.

Penyelidikan lain yang sedang berlangsung adalah terkait
Amazon dari otoritas EU atas transaksi e-buku yang dilakukan
dengan penerbit. . Penyelidikan yang melakukan gambaran
detail terkait apakah kontrak Amazon telah menghalangi kompetisi untuk membuat produk baru dan membatasi kompetisi
antara penjual e-book akhirnya berakhir dengan kesepakatan
ganti rugi.

Pertumbuhan terus menerus dari perusahaan Internet akan
selalu menantang regulasi yang sudah ada dan kemampuan
pemerintah menanganinya akan selalu diuji.
Isu utamanya adalah apakah tekanan dari otoritas ini akan bisa mengendalikan perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Penghindaran Pajak
Empat tahun lalu, pemerintah Perancis telah memberikan proposal pengenaan pajak terkait bisnis Internet tetapi perjuangan
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PERANGKAT
I N D O N E S I A

MEMPERKENALKAN: DeadlineR
Terlewat tenggat waktu untuk mendaftar konferensi?
Terlalu terlambat untuk menyerahkan proposal workshop?
Terlupa sebuah acara penting terkait kebijakan digital?
Salah satu tujuan GIP Digital Watch Observatory adalah
menanganin persoalan konkret dan mendesak komunitas
kebijakan digital baik dengan jalan praktis ataupun fungsional, termasuk memastikan teridentifikasinya acaraacara terkait dan tenggat waktu yang relevan.
Untuk itulah kami membangun DeadlineR, sebuah sistem
yang memberikan informasi kepada pengguna observatory untuk menerima pengingat tenggat waktu. Layanan
ini termasuk mengingatkan kapan harus mendaftar atau
memberikan workshop proposal, makalah konferensi dan
lain-lain. Ayo coba versi ini dengan mengunjungi bagian
Upcoming Events.

BULAN INI DALAM SEJARAH ICT DAN
TATA KELOLA INTERNET
1858
1987
1988
1999
2016

Pesan pertama dikirimkan melalui kabel transatlantic.
1000 IETF Request for Comments (RFC) dikeluarkan.
Internet Relay Chat (IRC) telah dibangun.
Layanan Pos Amerika Serikat memperkenalkan layanan pengiriman pos via online.
Komisi Eropa memerintahkan Apple untuk membayar
denda ke Irlandia sebesar € 13 miliar dalam bentuk
pajak.

Baca lebih lanjut terkait cerita anekdotal sejarah ICT dan Tata
Kelola Internet dalam lini masa di: https://dig.watch/timeline

Internet Relay Chat
Layanan Pos...
Pesan pertama ...

1000 IETF Request for...
Komisi Eropa...
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Langganan GIP Digital Watch terkini di http://dig.watch
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