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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 OKTOBER
1. Pengadilan diminta untuk meninjau kembali
kasus-kasus privasi
Bulan ini, beberapa pengadilan diminta untuk meninjau kembali
dua kasus terkait privasi. Kasus pertama, penerapan pencarian
server di yurisdiksi berbeda, dalam kasus yang disebut kasus
surat perintah penggeledahan Microsoft. Tahun lalu, Pengadilan
Banding Amerika Serikat memutuskan bahwa pemerintah
Amerika tidak bisa menggunakan surat perintah penggeledahan
untuk memaksa Microsoft memberikan akses email di pusat data
yang berlokasi di Dublin. Bulan ini, Mahkamah Agung Amerika
Serikat memutuskan untuk mengkaji kembali kasus tersebut dan
membuka kembali isu yurisdiksi ini.
Kasus kedua, Pengadilan Irlandia akan meminta Pengadilan
Hukum Uni Eropa (CJEU) untuk memutuskan apakah beberapa
klausa di Perlindungan Privasi Uni Eropa - Amerika Serikat
sudah cukup melindungi data pribadi pengguna di Eropa.
Keputusan atas dua kasus di atas akan membawa dampak
besar. Apabila Pengadilan Tinggi Amerika Serikat menyatakan
bahwa surat perintah penggeledahan cukup untuk meminta
data yang berada di tempat lain, maka ini akan membahayakan
perlindangan privasi dan membuka kemungkinan permintaan
sama oleh negara lain, kekhawatiran yang juga disampaikan

Microsoft. Dan untuk Perlindungan Privasi, kurangnya proteksi
yang cukup akan membuka lagi negosiasi yang sensitif antara
Amerika dan Uni Eropa terkait perpindahan data.
Sekali lagi, fakta bahwa pengadilan telah diminta untuk menyelesaikan kasus privasi menunjukkan peran de facto mereka yang
mengatur kebijakan digital.

2. Robotika: To be or not to be?
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) sangat pesat di tahun ini.
Banyak pemerintah yang mengalokasikan dana untuk riset dan
pengembangan AI, termasuk pemilihan pejabat di bidang ini,
misalnya Menteri di Bidang AI di Uni Emirat Arab, Sektor swasta
juga membuat langkah besar dalam robotika, mesin pembelajar
dan aplikasi yang lebih luas di bidang AI. Sejalan dengan inovasi yang berkembang, pengaturan juga harus menyesuaikan.
Apakah itu terkait mobil tanpa pengendara, drone atau sistem
pengiriman otomatis, pemerintah harus memastikan adanya
kebijakan yang jelas dengan mempertimbangkan aspek keamanan, etika, pertanggungjawaban serta dampaknya terhadap
ekonomi dan masyarakat. Pada akhirnya, pemerintah harus
mengatasi status hukum dari robot.
Lanjutan di halaman 3

DI EDISI INI
BAROMETER
Keamanan, e-dagang, teknologi baru dan isu
hukum adalah isu-isu yang mengemuka bulan ini.
Baca ringkasan kami terkait perkembangan ini.
Lebih lanjut di halaman 4, 5

GDPR DAN HAK ASASI MANUSIA

Regulasi Umum terkait Proteksi Data (GDPR) fokus
pada sebuah aspek penting: integrasi hak asasi
manusia ke praktik bisnis.

E-DAGANG

Lebih lanjut di halaman 6

E-dagang akan menjadi salah satu topik utama di
meja World Trade Organization (WTO), Desember
mendatang di Buenos Aries.
Lebih lanjut di halaman 7

Sophia adalah robot pertama yang mendapatkan kewarganegaraan dari Arab Saudi. Pertanyaan terkait status hukum
robot akan menjadi isu prioritas untuk pengambil kebijakan dan
sektor hukum. Lebih lanjut di halaman 2.

FORUM TATA KELOLA INTERNET (IGF)

IGF

IGF sebentar lagi akan hadir, kami merekomendasikan lima langkah untuk persiapan di rapat global
ini.
Lebih lanjut di halaman 8
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PERKEMBANGAN DIGITAL DI JENEWA
I N D O N E S I A

Peluncuran
Laporan Ekonomi
Informasi 2017

Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) melansir Laporan
Ekonomi 2017: Digitalisasi, Perdagangan dan Pembangunan di Palais de Nations, Jenewa pada
3 Oktober 2017. Laporan itu mengkaji kecenderungan digitalisasi serta bagaimana teknologi
komunikasi dan informasi berdampak ke perdagangan dan pembangunan dunia. Dilengkapi
data dan statistik, laporan ini bertujuan untuk mendorong para pengambil kebijakan agar mau
terlibat dalam diskusi berbasis bukti serta mengadopsi kerangka kebijakan yang beradaptasi
dengan digitalisasi. Laporan ini menunjukkan perkembangan sangat pesat ekonomi digital,
terutama di negara-negara berkembang, tetapi masih banyak kesenjangan digital yang harus
diperhitungkan. Tercatat dalam acara itu, pentingnya dialog antara komunitas perdagangan
dengan komunitas tata kelola Internet dan sangat diperlukannya koordinasi lebih baik antar-pemangku kepentingan.

UNCTAD: Sesi
Pertama Kelompok
Antarpemerintah
untuk Pakar
E-Dagang dan
Ekonomi Digital

Pertemuan pertama dilakukan pada 4 – 6 Oktober di Jenewa. Terkait digitalisasi dalam
perkembangan ekonomi dan perdangan serta makin relevannya Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs), UNCTAD mengajak pemerintah, para ahli dari organisasi internasional
dan organisasi non-pemerintah untuk mendiskusikan topik bagaimana negara-negara berkembang bisa mengambil keuntungan dari e-dagang. Rapat ini juga membahas pentingnya
memperkuat infrastruktur fisik serta teknologi di negara berkembang dan mendorong kerja
sama antar negara maju dan berkembang. Para ahli juga mengingatkan potensi gangguan dari
platform yang muncul di bidang ekonomi dan standar perburuhan.

Bisakah Kita
Menempatkan
Kecerdasan
Buatan Melayani
Umat Manusia?

Kuliah yang disampaikan oleh ekonom Jacques Attali di perayaan akhir tahun 2017 Latsis
Universitaires Prizes fokus pada apakah perlu dan bagaimana kemanusiaan bisa menempatkan layanan kecerdasan buatan. Attali mengindentifikasi kelemahan AI yang tidak hanya berlaku di masa depan, tapi sudah bisa dirasakan sekarang, misalnya dampak AI di bidang tenaga
kerja. Menegaskan bahwa AI seharusnya ditempatkan untuk “melayani kemanusiaan”, Attali
mengungkapkan beragam cara agar hal ini bisa dilakukan di isu seperti pengobatan, keamanan
dan bahkan pengambilan keputusan. Dia menyelesaikan dengan sebuah peringatan: kendati
AI memiliki banyak keuntungan, manusia tidak boleh melupakan tugasnya untuk membangun
pengetahuannya sendiri, baik secara individual atau berkelompok.

ITU-T Focus
Group on
Application
of Distributed
Ledger
Technology:
First Meeting

Diselenggarakan pada 17 – 19 Oktober, pertemuan pertama yang diadakan Sektor Standarisasi
International Telecommunication Union (ITU-T) bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aplikasi dan layanan berbasis teknologi buku besar (ledger); melihat praktik baik dan pedoman yang mendukung implementasi dari aplikasi dan layanan di tingkat global; serta mendorong langkah maju terkait kerja standardisasi di kelompok kerja ITU-T. Kontribusi ini fokus pada
relevansi horisontal dengan menggunakan beberapa kasus (kontrol akses data, keamanan dan
manajemen identitas) maupun vertikal yang sangat spesifik industri seperti: telekomunikasi,
teknologi keuangan, energi dan manajemen rantai pasokan. Ada empat kelompok yaitu: (1).
Kondisi tercanggih: ekosistem, terminologi dan definisi, konsep; (2) Aplikasi dan layanan; (3)
Kerangka referensi teknologi; (4) Kerangka referensi kebijakan.

GENEVA DIGITAL TALKS – MEMBAHAS TEKNOLOGI, YURISDIKSI DAN
KEAMANAN SIBER
Solusi tata kelola digital untuk keamanan siber dan mengatasi
kebijakan yang terpisah-pisah (policy silo) merupakan tujuan
diluncurkannya Geneva Digital Talks, sebuah inisiatif dari
Canton of Geneva, digitalswitzerland, dan Geneva Internet
Platform. Inisiatif ini diluncurkan pada 12 Oktober dengan
diskusi panel terkait keuntungan dari pendekatan multidi
siplin untuk keamanan siber.

dan yurisdikasi terkait keamanan siber pada bulan November
adalah:
• 1 November – Tweetup: Tantangan saat ini untuk Tata Kelola
Internet
• 3 November – Bagaimana solusi teknologi bisa lebih maju
untuk keamanan siber
• 9 November – Mencegah konflik siber: Apakah kita membutuhkan kesepakatan siber?
• 9 November – Tantangan saat ini untuk Tata Kelola Internet
– Apa Langkah Selanjutnya?
• 28 November – Di mana harus melindungi kepentingan
hukum saya dalam konflik digital

Diskusi ini ingin berkontribusi untuk menemukan solusi yang
inklusif serta berkelanjutan dengan mendorong organisasi
di Jenewa untuk ikut diskusi siber secara global. Beragam
acara yang mendiskusikan teknologi, kebijakan, pencegahan

ikon ini menunjukkan ada informasi lain di versi digital. Silakan kunjungi http://dig.watch untuk informasi lebih dalam.
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ANALISIS
I N D O N E S I A

TREND KEBIJAKAN DIGITAL BULAN OKTOBER
Sambungan dari halaman 1

Dibandingkan sektor-sektor lain, penata rambut, tukang cukur dan profesional di bidang perawatan personal lebih kecil kemungkinan
menjadi otomatis, sedangkan profesional di bidang finansial lebih mungkin digantikan komputer.
Estonia – negara yang sangat dikenal telah memiliki pemikiran
terdepan terkait pendekatan ke teknologi – telah mengumumkan upaya pembuatan kebijakan terkait pengaturan hukum
untuk AI.

Economic Co-operation and Development (OECD) berada dalam
risiko karena adanya otomasi.

Menurut laporan Bloomberg, ada satu proposal yang sedang
dalam pengkajian, terkait perlunya membuat konsep ‘agen-robot’, yang akan memisahkan legalitas hukum personal dengan
objek miliknya. Ini akan menyebabkan robot memiliki sebentuk
hak dan kewajiban.

Laporan Young Workers Index 2017, yang membandingkan
tingkat partisipasi dalam pekerjaan, pendidikan dan pelatihan
pemuda di 34 negara OECD, menyatakan bahwa risiko otomasi
bervariasi antar industri. Transportasi, manufaktur dan ritel
memiliki risiko terbesar, sedangkan kesehatan dan pekerjaan
sosial, kesenian dan pertunjukan, serta pendidikan memiliki
risiko terkecil.

Di awal tahun ini, Parlemen Eropa membuat komisi untuk
mempertimbangkan membuat status hukum untuk robotik.
Parlemen Eropa mengusulkan bahwa melalui status individu
elektronik, robot yang canggih bisa dianggap bertanggungjawab
terhadap kerusakan yang terjadi.

Prediksi mirip juga dibuat Bank Dunia dalam laporannya World
Development Report 2016, yang mencatat bahwa pekerjaan
di hotel, restoran dan salon penata rambut memiliki kemungkinan lebih kecil diotomasi, dibandingkan sektor pertanian dan
finansial.

Karena konsep status hukum itu penting di banyak area (seperti
korporasi, kompetisi dan hukum kerugian), pertanyaan terkait
status hukum atas robot dalam waktu dekat akan menjadi arena
yang penting didiskusikan oleh pengambil kebijakan dan sektor
hukum.

Laporan PwC juga menggarisbawahi beberapa rekomendasi
untuk pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung pekerja
di dunia yang terotomasi. Sebagian besar rekomendasi terfokus pada edukasi, termasuk memperluas edukasi dan pilihan
pelatihan di bidang sains, teknologi, rekayasa dan matematika,
karena pekerjaan ini cenderung kurang berisiko dari otomasi;
dan melibatkan pekerja dalam strategi pelatihan.

3. Otomasi mengimbas 30% pekerjaan di negara-negara OECD

Tekanannya justru kepada pemerintah agar mendukung pembukaan pekerjaan baru untuk menggantikan yang sudah usang,
dan kepada sektor swasta sebagai penerima manfaat utama
dari ekonomi digital. Masa Depan Pekerjaan adalah tema sentral
dari seri kegiatan yang dirancang dalam rangka persiapan ulang
tahun ke-100 Organisasi Buruh Internasional (ILO) di tahun 2019.

Seperti telah diperkirakan di Januari, profesi dan pekerjaan
merupakan agenda politik teratas tahun ini, karena terimbas
secara langsung oleh ekonomi digital. Otomasi telah membuat
jutaan pekerjaan di industri tradisional menjadi usang.
Bulan ini, laporan PricewaterhouseCoopers (PwC) telah memperkirakan 30% pekerjaan di negara-negara Organisation for
3

Edisi 25: Oktober 2017

OBSERVATORY
I N D O N E S I A

KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN BULAN OKTOBER
Arsitektur Tata
Kelola Internet
Global

Perlawanan terhadap konten terorisme menjadi fokus khusus dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri G7
(Ischia, Itali, 19-20 Oktober). Para menteri yang mendiskusikan isu tersebut dengan perwakilan Facebook,
Google, Microsoft dan Twitter menyetujui bahwa sektor swasta diharapkan menemukan solusi untuk menghapus konten dalam waktu 1-2 jam. G7 juga berkomitmen untuk ‘menyelidiki desain dan implementasi dari
suatu platform penegakan hukum global, dilakukan oleh Interpol’ untuk menyelidiki konten terorisme. Ini
merupakan pertama kali industri Internet diundang ke pertemuan G7.

Relevansi Tetap

Pembangunan
Berkelanjutan

Dalam sebuah pertemuan bersama antara Badan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) dan Komite Kedua dari
Sidang Umum PBB, Wakil Sekretaris Jenderal PBB mengingatkan bahwa walaupun berpotensi kuat untuk
kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, teknologi tetap berisiko memperburuk kondisi ketidaksetaraan jika kemajuan teknologi tidak ditangani dengan baik.

Relevansi Tetap

Ransomware baru, Bad Rabbit, menyebar di seluruh dunia dengan memanfaatkan exploit NSA yang dibocorkan oleh kelompok peretas, yang telah dikonfirmasi para peneliti keamanan.

Keamanan

Relevansi Meningkat

Laporan baru menyatakan ‘keamanan TI dasar’ sebenarnya dapat mencegah rumah sakit Inggris dari
serangan ransomware WannaCry yang menyebar Mei lalu. Pada saat yang sama, Menteri Keamanan
Inggris mengatakan ‘secara luas di komunitas dan beberapa negara percaya’ bahwa Korea Utara ada di
belakang WannaCry.
Yahoo! telah mengonfirmasi bahwa 3 miliar akun telah diretas pada tahun 2013. Desember lalu, perusahaan
tersebut menyatakan bahwa data lebih dari 1 miliar akun telah diretas; konfirmasi bulan ini menjadikan 3
kali lipat jumlah peretasan terbesar dalam sejarah.
Protokol keamanan yang digunakan untuk menjaga mayoritas koneksi Wi-Fi di seluruh dunia – dikenal sebagai protokol WPA2 – telah dirusak.
Beberapa negara telah mengeluarkan sejumlah naskah akademik dalam mempersiapkan Konferensi
Menteri ke-11 (MC11) dari WTO, yang dilaksanakan pada Desember, di Buenos Aires. Baca analisis kami di
halaman 7.

E-Dagang
dan Ekonomi
Internet

Relevansi Meningkat

Rusia mengusulkan kerangka regulasi untuk mata uang kripto.[link] Perhatian terhadap pencucian uang dan
penghindaran pajak menjadi alasan utama usulan regulasi tersebut, yang diharapkan dapat diperkenalkan
pada akhir tahun. Di Ukraina, sebuah usulan baru menargetkan untuk melegalkan semua transaksi mata
uang kripto di negara tersebut.
Dalam sebuah pertemuan Dewan Eropa, pimpinan Uni Eropa menyetujui bahwa perusahaan harus membayar pajak dengan porsi wajar, dan merujuk kepada kebutuhan akan kesetaraan global ‘sejalan dengan
usaha yang sedang dilakukan di OECD’. Hal ini dianggap sebagai kemunduran bagi Presiden Perancis, yang
merencanakan untuk mensahkan persetujuan Uni Eropa tentang pajak penghasilan, independen terhadap
OECD. Di saat bersamaan, OECD telah menerima komentar publik untuk aturan pajak internasional baru.
Komentar-komentar tersebut akan berkontribusi dalam sebuah laporan sementara, yang akan dilansir pada
April 2018 pada pertemuan Menteri Keuangan G20.
Komisi Eropa menemukan bahwa Luxemburg menyediakan keuntungan pajak ilegal untuk Amazon kira-kira
sebesar 250 juta euro. Amazon harus membayar jumlah tersebut sebagai tunggakan pajak. Diprediksi akan
ada pengajuan banding.
Setelah Transportasi London memutuskan tidak memperpanjang lisensi Uber di ibukota Inggris, perusahaan tersebut mengajukan banding, yang diprediksi memakan waktu bulanan untuk diputuskan. Di
Norwegia, Uber memutuskan untuk menangguhkan layanan UberPOP tak berlisensi di Oslo, untuk memberi
waktu bagi regulasi baru diperkenalkan di negara tersebut.

Hak Digital

Regulator data pan-Eropa, Article 29 Working Party (WP29), membentuk satuan tugas untuk menangani
masalah akses bersama data pengguna Facebook dan Whatsapp. Di saat yang sama, regulator mengeluarkan pedoman baru untuk notifikasi kebocoran data personal di bawah GDPR. Baca lebih lanjut di halaman 6.
Lembaga pendaftaran domain .amsterdam dan .frl Belanda memutuskan untuk menutup akses publik ke data
Whois yang berisi informasi pendaftar nama domain, karena dianggap melanggar hukum privasi Belanda.

Relevansi Tetap

Kamerun menghadapi penutupan Internet lagi di tengah protes baru di kawasan berbahasa Inggris.
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Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan untuk mengkaji surat perintah penggeledahan kasus
Microsoft, sementara Pengadilan Tinggi Irlandia sedang meminta CJEU untuk memutuskan apakah Klausa
Standar Kontrak di Perlindungan Privasi Uni Eropa - Amerika Serikat menyediakan perlindungan yang cukup
untuk pengguna di Eropa. Lihat lebih jauh di halaman 1.

Jurisdiksi dan
Isu Legal

Di Australia, Google kalah dalam pengadilan banding atas kasus pencemaran nama baik seorang pengguna
di mana Google telah ‘mempublikasikan materi yang mencemarkan nama baiknya di hasil mesin pencarian’.
Ketika diminta untuk menghapus materi pencemaran nama baik dari hasil pencariannya, Google berkewajiban
segera melaksanakan dalam waktu yang ditentukan.

Relevansi Meningkat

London berencana membentuk pengadilan siber untuk menghadapi kejahatan siber dan penipuan di sektor
keuangan.
Korea Utara telah membangun koneksi Internet baru melalui jaringan TransTeleCom Rusia, yang sekarang
menangani sekitar 60% lalu lintas Internet di Korea Utara. Hingga saat ini, negara itu tersambung ke Internet
global hanya melalui China Unicom.

Infrastruktur

Dewan ICANN telah mengeluarkan resolusi baru terkait .amazon dengan bertanya ke Komite Penasehat dari
Pemerintah (GAC) apakah mereka memiliki informasi baru atau tambahan terkait nasehat sebelumnya agar
tidak perlu memproses aplikasi untuk .amazon.

Relevansi Tetap

Netralitas
Jaringan

Relevansi Tetap

Badan Pengaturan Eropa untuk Komunikasi Elektronik (BEREC) telah mengumumkan inisiatif baru atas netralitas jaringan. Badan tersebut memutuskan untuk membuat pilihan netralitas jaringan dalam mesin pengukurannya untuk digunakan oleh otoritas pengatur tingkat nasional (NRA) maupun pengguna dalam mengukur
kualitas layanan akses Internet. Badan itu juga telah mengadopsi sebuah peraturan berisi metodologi untuk
menilai netralitas jaringan, yang bertujuan untuk membantu memantau dan mengawasi implementasi dari
Peraturan Internet Terbuka.
Agensi Jaringan Federal (The Federal Network Agency) Jerman memutuskan bahwa layanan Deutsche
Telekom’s StreamOn telah melanggar sebagian kebijakan netralitas jaringan karena perusahaan itu tidak
memberlakukan tarif layanan video dan audio yang sama di pengguna telepon seluler.
Estonia sedang membangun kebijakan baru terkait status hukum sistem AI.

Teknologi
Baru, IoT, AI
dll

Sebuah laporan independen yang diminta pemerintah Inggris memberikan rekomendasi yang bisa membuat
Inggris menjadi “tempat terbaik di dunia untuk membangun dan menggelar AI agar AI bisa dimulai, dibangun
dan berjaya”.
Uni Emirat Arab telah membangun strategi AI dan menunjuk Menteri Negara untuk AI. Dalam laporan
tahunan kedua, AI Now Institute di Universitas New York telah meminta adanya sistem pertanggungjawaban di sistem AI.

Relevansi Meningkat

Dalam Prinsip Kebijakan AI, Dewan Industri Teknologi Informasi memberikan usulan kepada pemerintah untuk ‘berhati-hati sebelum mengadopsi hukum, perundangan atau perpajakan baru yang bisa tanpa
sengaja dan tidak perlu menghalangi pembangunan dan penggunaan AI’.

DI NOVEMBER
2 NOV

12–17 NOV

16–17 NOV

21–22 NOV

Masa Depan
Pekerjaan (Jenewa,
Swiss)

IETF 100 (Kota
Singapura,
Singapura)

Konferensi
Internasional untuk
Hukum, Kejahatan dan
Keamanan Siber 2017,
(New Delhi, India)

Konferensi Dunia
untuk FinTech 2017
(London, Inggris)

NOVEMBER

DESEMBER

6–9 NOV

13-17 NOV

20–21 NOV

23–24 NOV

Pertemuan Puncak
Web 2017 (Lisbon,
Portugal)

Kelompok Ahli
dari Pemerintahan
terkait Sistem Senjata
Mematikan Otonom
(LAWS)

Seminar untuk EBU
Cloud Intelligence
(Jenewa, Swiss)

Konferensi Global
untuk Ruang Dunia
Maya (GCCS) (New
Delhi, India)

Untuk informasi acara yang akan datang, kunjungi http://dig.watch/events
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LAPORAN MENDALAM
I N D O N E S I A

GDPR: INTEGRASI HAK ASASI MANUSIA KE DALAM PRAKTIK BISNIS
Hanya tinggal beberapa bulan lagi Regulasi Umum terkait Proteksi Data Uni Eropa (GDPR) akan diterapkan
(Mei 2018). Muncul sejumlah debat tentang bagaimana regulasi itu akan mengubah bentangan perlindungan
data di Uni Eropa dan sekitarnya. Namun, melihat cakupan lebih luas, GDPR membawa aspek penting ke
fokus lebih tajam: integrasi hak asasi manusia ke dalam praktik bisnis.
Di bawah kaca pembesar: hak dan
kewajiban
Sebagian besar diskusi seputar GDPR terkait
aturan ketat yang akan diterapkan untuk perlindungan data personal, hak yang akan dimiliki
pengguna, dan bagaimana aturan ini ditegakkan.
Dalam kasus ini, peraturan hukum baru memperkenalkan beberapa kewajiban bagi pengelola
data (mereka yang memutuskan data yang akan
diambil dan bagaimana data tersebut diproses)
dan pengolah data (mereka yang memegang
atau memproses data).
Mereka, contohnya, diminta untuk memastikan
tindakan teknis dan organisasional yang sesuai
terhadap keamanan data yang mereka proses.
Jika kebocoran data personal terjadi, walaupun
tindakan tersebut sudah ada, pengelola harus
memberi tahu otoritas proteksi data, dan dalam
beberapa kasus, individu yang terdampak, jika
kebocoran tersebut berdampak pada hak dan
kebebasan mereka. Penerapan aturan ini bisa
menjadi tugas sulit, dan itulah mengapa, awal bulan ini, Article
29 Working Party melansir kumpulan draf Pedoman untuk notifikasi kebocoran data personal (sedang dalam konsultasi publik
sampai 28 November).

privasi dan proteksi data akan menjadi faktor terpenting dalam
mengembangkan rencana dan strategi bisnis baru.
Aspek penting lain dari GDPR berhubungan dengan penalti dan
sanksi. Perhatian terbesar dari banyak perusahaan Internet yang
beroperasi di Uni Eropa adalah akibat dari ketidakpatuhan terhadap hukum kompetisi dan bidang lain yang berhubungan dengan
perdagangan dan hubungan di pasar domestik, karena penalti
yang tinggi dan sanksi yang ketat. Penalti sebesar 10% dari pendapatan seluruh dunia yang umum dikenal jika melanggar hukum
kompetisi Uni Eropa adalah satu yang terberat, dan mengindikasikan pentingnya hukum kompetisi untuk Uni Eropa dan negara
anggotanya.

Gambaran lebih besar: hak asasi manusia dan
praktik bisnis
Dari perspektif lebih luas, GDPR adalah salah satu tindakan
hukum pertama yang memperkenalkan secara tegas gagasan
bahwa hak digital perlu diintegrasikan ke dalam operasi bisnis
dan strategi perusahaan.

Menariknya, GDPR memperkenalkan sanksi serupa, yang sebetulnya tidak biasa di bidang hak asasi manusia. Denda maksimum
20 juta euro, atau 4% dari pendapatan seluruh dunia perusahaan
(mana saja yang lebih tinggi), untuk tidak mematuhi aturan GDPR
tertentu, menggarisbawahi pentingnya data proteksi bagi Uni
Eropa. Sebagai tambahan, fakta bahwa Uni Eropa telah memilih
Regulasi untuk privasi dan proteksi data (yang secara langsung
berlaku untuk negara-negara anggota), memberikan tekanan
lebih besar pada hak asasi manusia dan tanggung jawab terkait
dari perusahaan.

Persinggungan antara bisnis dan hak asasi manusia bukan
sebuah konsep baru. PBB telah membuat kemajuan di area ini,
misalnya melalui Pedoman Prinsip untuk Bisnis dan Hak Asasi
Manusia PBB. Perlunya menciptakan bisnis yang dibangun
atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagian besar terkait dengan praktik ‘luring’ tradisional mereka.
Ketika menyangkut hak asasi yang memengaruhi praktik daring
mereka, seperti privasi dan kebebasan berpendapat, integrasi
mereka ke dalam bisnis menjadi tidak mudah. Dalam konteks
ini, GDPR terlihat menonjol sebagai satu dari instrumen pertama
yang menyediakan jawaban konkret atas bagaimana menggabungkan hak asasi secara praktis – dalam kasus ini hak atas privasi dan proteksi data – ke dalam operasional daring perusahaan.

Ada beberapa argumen berbeda mengapa Uni Eropa memilih
pendekatan ini, mengingat bahwa proteksi data telah menjadi isu
bisnis dengan implikasi serius untuk pasar domestik dan data
telah menjadi unit perdagangan utama. Realitasnya, tujuan utama
GDPR adalah proteksi hak asasi individual di mana penanganan
data personal menjadi perhatian. Untuk itu, tidak bisa dibantah
bahwa inti dari GDPR adalah hak asasi manusia, tanpa melihat
implikasi di bidang lain. Kontribusi terbesar GDPR untuk bidang
hak asasi manusia adalah hubungan kuat yang diciptakan antara
hak asasi manusia dan praktk bisnis.

Untuk memulai, GDPR memaksakan kumpulan peraturan dan
persyaratan untuk menangani data personal. Implementasi dari
persyaratan ini memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana
operasional perusahaan dirancang. Ini digambarkan, sebagai
contoh, dengan konsep privasi-terencana yang mengharuskan perusahaan untuk menerapkan standar hak asasi manusia
dari titik awal proses produksi. Tinjauan dampak privasi, yang
akan menjadi kewajiban, adalah gambaran lain. Hak terhadap

6

Edisi 25: Oktober 2017

ANALISIS
I N D O N E S I A

WTO PERTEMUAN TINGKAT MENTERI: MENUJU KOMPROMI
E-DAGANG?
E-dagang akan menjadi salah satu topik utama dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-11 di WTO (MC11),
Desember nanti di Buenos Aires. Latar belakang diskusi ini adalah berkembangnya relevansi e-dagang
untuk ekonomi modern serta aplikasinya untuk kerangka e-dagang WTO yang sudah ada sejak 1998.
Isu kebijakan digital seperti lokalisasi data, standar interoperabilitas, atau akses ke kode utama, secara berkesinambungan
dikerangkakan sebagai isu terkait dagang. Haruskah WTO melakukan negosiasi atas kebijakan baru e-dagang? Beberapa mendukung dan beberapa menolak ide ini. Sebagian lagi melakukan
kompromi di antaranya, baik dengan fokus di bagian proses atau

isu spesifik. Dari beberapa yang muncul, ada usulan pembentukan Kelompok Kerja (WG) atau Working Party (WP) e-dagang
dengan debat yang muncul soal mandat untuk kelompok itu.
Tulisan di bawah ini menyoroti beragam usulan di bulan Oktober.
Klik tautan di bawah untuk melihat masing-masing usulan serta
analisisnya.

Haruskah WTO melakukan negosiasi untuk kebijakan
e-dagang yang baru?
YA

LAINNYA

Mari kita negosiasi kebijakan baru

Membangun kerangka, menghindari
kerja sendiri-sendiri

Australia, Kanada, Chili, Uni Eropa, Korea, Norwegia
dan Paraguay adalah negara-negara yang
mendukung pembentukan Working Party untuk
persiapan dan memulai negosiasi e-dagang. Apa
saja yang potensial ada dalam proses negosiasi?
Uni Eropa mengusulkan otentifikasi elektronik dan
sistem yang bisa dipercaya, termasuk tanda tangan
elektronik, perlindungan konsumen dan spam bisa
mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota.

Dalam dokumen bersama, Singapura dan lebih dari 15 negara dari
beberapa benua menyarankan adanya kerangka atau proses terkini di
mana kerja di masa depan bisa dilakukan. Kendati tidak ada argumen
untuk hasil spesifik, kelompok ini menyoroti tantangan apabila
dilakukan dalam kelompok kerja terpisah (per kompartemen): barang
dan jasa, hak kekayaan intelektual dan pembangunan.

MUNGKIN

LAINNYA

Klarifikasi aplikasi dari
kebijakan WTO yang
sudah ada

Fokus pada e-dagang untuk pembangunan
Karena ada potensi konvergensi dalam negosiasi, Kosta
Rika mengusulkan Agenda E-dagang untuk Pembangunan,
yang akan melakukan penilaian terkait kebutuhan,
tantangan dan prioritas untuk negara berkembang dalam
kerja bersama di badan PBB. Kosta Rika mengusulkan
agar fokus pada isu terkait infrastruktur teknologi dan
layanan, logistik, solusi pembayaran, akses keuangan,
hukum serta kerangka hukum, dan keahlian e-dagang
serta asistensi teknis.

TIDAK

Jepang, Cina dan sebagian
negara berpendapat agar
kelompok kerja seharusnya
mengadakan evaluasi
apakah klarifikasi atau
penguatan aturan e-dagang
WTO saat ini benar-benar
dibutuhkan. Kemudian,
negara-negara anggota
dapat memutuskan untuk
memulai negosiasi e-dagang
pada tahun 2019.

Kita belum siap
Kelompok Afrika percaya bahwa fokus baru terkait
e-dagang akan mengambil energi dan waktu dari isu
pembangunan yang dibahas di Doha Round, khususnya
pertanian. Pembangunan digital negara-negara Afrika
belum terlalu kuat untuk mendapatkan manfaat
dari peraturan e-dagang yang baru, dan belum ada
pemahaman atas dampak e-dagang, terutama areaarea baru. Program kerja saat ini baru mencakup
mekanisme institusional terkait diskusi e-dagang.

LAINNYA
Membangun kebijakan untuk
fasilitasi perdagangan
Cina mengusulkan untuk mulai
mendiskusikan hal substansi
dalam MC11. Dalam agenda yang
diajukan: berbagi praktik baik
fasilitasi perdagangan, promosi
perdagangan tanpa kertas
(paperless) dan implementasi
atas Kesepakatan Fasilitasi
Perdagangan, kerja yang lebih
terkoordinasi terkait tanda tangan
elektronik dan pengaturan untuk
memperbaiki transparansi serta hal
lain yang mendukung kerja sama.

MUNGKIN
Membuat forum untuk mengembangkan peraturan
peraturan global
Menurut Rusia, WG bisa menyediakan forum diskusi bagi anggotaanggotanya untuk membahas e-dagang, termasuk peraturan dan
celah yang ada di kerangka hukum WTO, kendala e-dagang, tindakan
untuk memfasilitasi perdagangan dan hak kekayaan intelektual.

Dengan cepatnya waktu berlalu juga polarisasi pandangan yang
ada, agaknya sulit negosiasi mandat untuk e-dagang akan disetujui
di MC11. Kendati, ada ruang untuk mengidentifikasi kemungkinan
kesepakatan terkait prioritas dan kerangka kerja. Kemungkinan
untuk diskusi plurilateral di WTO juga masih dimungkinkan. Di tahap

ini, mungkin perjalanan lebih penting dari tujuan: diskusi terkait
e-dagang akan memberikan kesepakatan pada setiap negara untuk
punya pemahaman lebih baik atas posisi juga frustasi pihak lain, dan
untuk mempertanyakan penyerahan ke organisasi internasional
dalam saling bertautnya ruang digital dan kebijakan perdagangan.
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AKAN DATANG
I N D O N E S I A

5 LANGKAH PERSIAPAN UNTUK IKUT IGF
Internet Governance Forum (IGF/ Forum Tata Kelola Internet) ke-12 sebentar lagi akan tiba. Dengan kurang
dari 5 bulan sebelum 18 – 21 Desember, inilah saatnya untuk persiapan.
Apa yang bisa kita harapkan?
‘Shaping your digital future’ adalah tema dari
IGF ke-12, yang akan berlangsung di Kantor
PBB, Jenewa. Forum ini akan menampilkan
lebih dari 200 sesi, termasuk sesi tingkat
tinggi dan sesi utama, workshop, forum terbuka, pertemuan koalisi dinamis, dan sesi-sesi yang dilaksanakan oleh IGF nasional
serta regional.
Semua sesi ini akan fokus pada fokus besar
terkait tata kelola Internet dan topik kebijakan
digital, dari hak digital sampai keamanan
siber dan kejahatan siber, dari pembangunan
berkelanjutan sampai ekonomi digital ke
kesenjangan digital, Internet of Things serta
kecerdasan buatan.
Para pendatang baru di IGF akan mendapatkan jalur khusus, yang bertujuan membantu
mereka lebih mudah memahami semua sesi.
Akan ada juga IGF village di mana lebih dari
40 organisasi yang aktif dalam tata kelola
Internet mempromosikan kegiatan IGF. Juga
hadir proyek Art@IGF yang akan menghubungkan kebijakan digital dengan kesenian
dalam pameran multidisiplin yang membahas isu terkini kebijakan digital.
Jadi, apa lagi yang ditunggu untuk persiapan
IGF nanti?

Mendaftar
Ingin hadir langsung atau melalui daring, Anda tetap harus mendaftar.
27 November adalah tenggatnya karena tidak mungkin mendaftar langsung di tempat acara.

Membuat jadwal Anda sendiri
Program di IGF sangat penuh dengan beragam sesi dan sebagian
besar dilakukan secara paralel. Silakan lihat jadwalnya secara daring
di sini, dan pilih sesi yang menurut Anda menarik, lalu buatlah jadwal sendiri.

Membuat pusat jarak jauh (remote hub)
Bila Anda tidak berencana terbang ke Jenewa, silakan memikirkan
untuk membuat pusat pertemuan jarak jauh sendiri. Komunitas yang
hadir di tempat Anda tidak hanya bisa mengikuti debat di IGF tetapi
juga bisa membuat dialog lokal sendiri yang relevan dengan Anda.
Tenggat untuk mendaftarkan pusat jarak jauh ini 20 November 2017.

Khawatir Anda tidak bisa mengikuti semua sesi?
Kami akan berada di sana untuk membantu.
GIP Digital Watch observatory akan berada di sana lagi untuk memberikan laporan simultan dari IGF (seperti yang kami lakukan di 2016 dan
2015 . Artinya, laporan sesi tepat pada saat itu, newsletter IGF harian
dengan analisis mendalam serta laporan akhir yang merangkum tema-tema utama, akan hadir di tempat kami.

Ikut Geneva Digital Talks
Apabila Anda berbasis di Jenewa, atau melewati Jenewa sebelum IGF,
ayo ikut diskusi kami di Geneva Digital Talks. Diorganisir oleh Canton of
Geneva bekerja sama digitalswitzerland dan Geneva Internet Platform,
diskusi ini akan membahas beragam kegiatan terkait keamanan siber
menuju IGF.

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