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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 MARET
1. Kasus Cambridge Analytica meningkatkan
pengawasan terhadap Facebook dan perusahaan
Internet

Kasus ini juga meningkatkan kepedulian terhadap privasi. Tren
pencarian isu terkait privasi sejak 2015 menunjukkan tingginya
peningkatan pencarian terkait perkembangan atau kejadian ini.

Pada bulan-bulan terakhir, perusahaan Internet mendapatkan
tekanan lebih besar akibat beberapa isu. Pada Maret, skandal
Cambridge Analytica yang melibatkan data 30 juta pengguna
Facebook mengakibatkan peningkatan pengawasan terhadap
perusahaan Internet.

Pada Januari dan September 2015 (poin 1 dan 2 di gambar
halaman 3), peningkatan jumlah pencarian terkait dengan
hoaks tentang privasi Facebook. Pada Juni 2016, (poin 3),
peningkatan pencarian terkait dengan keputusan pengadilan
terhadap kukis (cookies) di peramban. Pada Oktober 2016 (poin
4) pencarian utama adalah kasus hoaks yang tersebar melalui
surat elektronik (surel) sementara pada Maret dan April 2017
(poin 5) terkait keputusan Presiden Amerika Serikat kepada
Komisi Komunikasi Federal atas pencabutan privasi daring juga
menjadi perhatian. Pada Maret 2018 (poin 6) peningkatan tajam
merupakan reaksi terhadap kasus Cambridge Analytica. Seiring
meningkatnya pemberitaan media tentang penyelidikan kasus
ini, tren pencarian isu ini diperkirakan akan berlangsung sampai
April

Kasus ini melibatkan data yang dikumpulkan dari pengguna
Facebook oleh peneliti melalui aplikasi seluler, yang juga
mengambil data-data teman pengguna. Para peneliti melanggar
perjanjian yang semula hanya untuk penelitian dengan
memberikan data tersebut kepada Cambridge Analytica.
Perusahaan konsultasi politik ini kemudian mencocokkan data
dengan rekaman lain yang bisa mengkonstruksi profil pengguna.
Data yang tersusun lalu dijual ke kampanye politik untuk
mempengaruhi pemilih.
Kasus ini memiliki banyak dampak, termasuk pertanggungjawaban perantara (intermediary), kebijakan konten, perlindungan
konsumen dan keamanan data. Buka halaman 6 untuk membaca
dampak lebih detail.

2. Perpajakan: Komisi Eropa mengeluarkan
proposal, OECD menerbitkan laporan sementara
Isu perpajakan di ekonomi digital sering dibahas dalam agenda
internasional sejak satu tahun terakhir.
Selanjutnya di halaman 3

DI EDISI INI
TREN
Kita mulai dengan ringkasan terkait perpajakan,
privasi dan kendaraan otonom.

BAROMETER

Selanjutnya di halaman 1, 3

Ekonomi Internet, hak asasi digital dan teknologi
baru sangat menonjol bulan ini. Baca ringkasan
kami.
Selanjutnya di halaman 4, 5

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

WSIS
KASUS CAMBRIGDE ANALYTICA
Bulan ini, kasus Cambridge Analytica mengakibatkan
peningkatan pengawasan terhadap perusahaan
Internet dan memunculkan banyaknya diskusi terkait
data pribadi. Selanjutnya di halaman 6.

Di Forum WSIS bulan Maret, banyak diskusi
terfokus kepada peran teknologi baru untuk
mencapai pembangunan berkelanjutan.
Selanjutnya di halaman 7

SEJARAH BULAN INI
Waktu
bersejarah
atas
Internet
dan
perkembangan Tata Kelola Internet di bulan
Maret sangat menarik dan luar biasa.
Selanjutnya di halaman 8
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JENEWA
I N D O N E S I A

PERKEMBANGAN DIGITAL DI JENEWA
Banyak diskusi kebijakan berlangsung di Jenewa setiap bulan. Kabar terbaru berikut meliputi kegiatan utama bulan ini.
Untuk laporan kegiatan, kunjungi seksi Kegiatan Terdahulu di observatori GIP Digital Watch.

Konferensi Big Data
EBU 2018

Konferensi Big Data, yang diadakan European Broadcasting Union (EBU) pada 28 Februari – 1 Maret
membahas antara lain tentang strategi berbasis data di organisasi media dan potensi jurnalisme data serta
layanan yang dipersonalisasi. Sebagai bagian dari pekan Big Data, acara ini dihadiri oleh pekerja media serta
ahli industri, hukum, pemasaran maupun kebijakan untuk membandingkan dan belajar dari pengalaman media
yang melayani publik seluruh Eropa. Pembelajaran utama di antaranya adalah (a) banyak organisasi mulai
mempraktikkan strategi berbasis data meskipun langkahnya tidak sama; (b) kepercayaan terhadap media yang
melayani publik haruslah menjadi indikator penting masyarakat modern; (c) merekrut ilmuwan data sangat
menantang, serupa bekerja sama dengan pesaing; (d) pendekatan berbasis data dan arsitektur data yang
matang sangat dibutuhkan agar bisa mendapatkan keuntungan dari lingkungan digital.

Dewan PBB
untuk Hak Asasi
Manusia –
Sesi 37

Beberapa sesi utama dan sesi sampingan di sesi ke-37 Dewan PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), 26
Februari – 23 Maret, membahas isu hak asasi digital. Salah satu poin kunci dalam diskusi adalah perlindungan
HAM bisa membantu pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), sehingga makin penting untuk
tahu bagaimana mempraktikkan hak asasi ini di dunia digital, mulai dari akses informasi, privasi hingga
perlindungan data. Dalam resolusi di hak asasi atas privasi, Dewan memperpanjang mandat Pelapor Khusus
untuk Privasi tiga tahun mendatang. Beberapa sesi sampingan membahas praktik baik yang menggunakan
teknologi informasi untuk ekonomi, sosial dan budaya serta mengurangi ketidaksetaraan, dampak identitas
digital, kota cerdas, dan sistem berbasis data untuk melindungi hak privasi, dan bagaimana instrumen HAM
bisa diterapkan di dunia daring.

Mediasi siber
(CyberMediation):
Teknologi Baru
untuk Mediasi
Politik

GIP menyelenggarakan peluncuran inisiatif Media Siber: Teknologi Baru untuk Mediasi Politik, pada 13 Maret,
yang dipersiapkan oleh Departemen Urusan Politik PBB, DiploFoundation, Centre for Humanitarian Dialogue,
swisspeace dan peneliti Universitas Harvard. Diskusi membahas kesempatan dan tantangan yang muncul
dari penggunaan dan penyalahgunaan wujud teknologi baru, seperti aplikasi cerdas, media sosial dan big data.
Pertanyaan muncul terkait transparansi, pembocor, dan kerahasiaan di bidang yang selama ini cukup rendah
penggunaan teknologinya dan sangat tergantung manusia. Di fase awal ini, inisiatif CyberMediation berisi empat
tema utama: dampak teknologi baru untuk mediasi; media sosial; data untuk mediasi; dan kecerdasan buatan
(AI) termasuk penambangan teks. Acara ini dihadiri oleh misi diplomasi, organisasi internasional dan organisasi
masyarakat sipil di Jenewa.

IGF 2018:
Konsultasi
Terbuka Pertama
dan Rapat MAG

Rapat yang berlangsung 20 - 22 Maret, dihadiri oleh anggota pemangku kepentingan majemuk (MAG) dan
komunitas IGF, mendiskusikan apa yang berjalan baik di IGF 2017 serta apa dan bagaimana hal yang bisa
diperbaiki di IGF 2018. Beberapa peserta menyampaikan bahwa IGF harus tetap membawa inovasi dalam
format dan isi, berdasarkan elemen-lemen baru yang diperkenalkan di Jenewa, seperti pembukaan tingkat
tinggi dan Geneva Messages. Ada beberapa saran agar program IGF menjadi lebih fokus dan kohesif, seperti
memiliki beberapa hari atau waktu khusus untuk isu tertentu, atau sesi tertentu, atau aktivitas (lokakarya,
forum praktik terbaik dan sesi utama, dan lain-lain). Saat rapat MAG, keputusan dibuat untuk meluncurkan
proses pencarian isu paling relevan untuk diangkat di IGF 2018.

Forum WSIS 2018

Diselenggarakan di International Telecommunication Union (ITU) pada 19 – 23 Maret, Forum WSIS membawa
pemangku kepentingan dari seluruh dunia untuk melihat bagaimana kemajuan hasil garis aksi WSIS (WSIS action
lines), dan bagaimana aksi ini bisa makin menyatu untuk pencapaian SDGs. Para peserta berbagi informasi dan
praktik baik terkait bagaimana Internet dan teknologi digital bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan
berkelanjutan. Acara ini membahas isu sangat luas di kebijakan digital, dari mulai akses dan kesenjangan
digital, keamanan siber dan privasi, Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI). Hal ini muncul karena
meskipun kemajuan teknologi bisa membawa solusi bagi masalah dunia, tetapi pada saat yang sama muncul
pula dampak ekonomi, keamanan, hukum dan etik. Geneva Internet Platform menyediakan laporan terbaru dari
acara ini. Bacalah laporan masing-masing sesi dan unduh Ringkasan Laporan.

ikon ini menunjukkan ada informasi lain di versi digital. Silakan kunjungi http://dig.watch untuk informasi lebih dalam.
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TREND KEBIJAKAN DIGITAL BULAN MARET
Sambungan dari halaman 1

Pada Maret, Komisi Eropa mengumumkan proposal-proposal
terkait perpajakan yang sudah lama ditunggu; proposal jangka
panjang, bertujuan mengubah kebijakan perpajakan aktivitas
digital untuk perusahaan Uni Eropa, dan perhitungan pajak
pendapatan jangka pendek dari aktivitas digital.

terdampak. Saat ini, Uber menahan semua upaya tes di seluruh
Amerika Utara, baik yang dilakukan sendiri atau seperti yang
diminta oleh otoritas. Dua perusahaan lainnya –Toyota dan
Nvidia – juga mengambil keputusan sementara yang sama.
Di luar gangguan sementara semacam itu, perkembangan mobil
tanpa sopir akan terus berjalan di seluruh dunia. Penambahan
faktor keamanan, bagaimanapun, tetap harus diperhatikan saat
masa kritis percobaan. Para pengembang harus memastikan
bahwa teknologi itu cukup cepat untuk berekasi terhadap situasi
yang tidak dapat diprediksi. Percobaan utama adalah apakah
kendaraan tanpa sopir bisa cukup dipercaya untuk beroperasi di
jalan raya, dengan –dan akhirnya tanpa— sopir yang aman.

Proposal-proposal ini diterima dengan baik oleh sebagian
besar negara Uni Eropa, tetapi juga menimbulkan kemasygulan.
Beberapa komentator khawatir proposal ini bisa mendapatkan
balasan dari pemerintah Amerika Serikat, karena sebagia
besar perusahaan yang dituju berbasis di Amerika Serikat.
Sebagian lain percaya usulan pengaturan ini menguntungkan
sebagian besar perusahaan di Uni Eropa; dan dalam skenario
apapun, EU harus bekerja sama dengan Organisasi Kerja Sama
dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk membagun regulasi
internasional.

Pertanyaan terkait pertanggungjawaban juga akan terus
muncul. Siapa yang bertanggung jawab apabila ada kecelakaan
terhadap kendaraaan itu? Apakah regulasi untuk jalan raya
yang ada sekarang cukup bisa menangani isu terkait keamaan,
pertanggungjawaban dan asuransi? Otoritas di beberapa bagian
dunia seperti Arizona, California, dan Inggris, mencari
jawaban atas beberapa pertanyaan ini.

Perkembangan kedua bulan ini adalah laporan interim OECD,
yang menggarisbawahi dampak digitalisasi dan ekonomi digital
terutama perpajakan. Laporan ini mengungkap kerumitan isu
perpajakan akibat digitalisasi dan mencatat lebih dari 110 negara
sepakat pentingnya kebijakan perpajakan internasional yang
jelas. Namun, negara-negara itu memiliki cara pandang berbeda
terkait apa dan bagaimana kebijakan perpajakan internasional
bisa berubah. Belum ada kesepakatan untuk pengukuran
sementara.

Proposal perpajakan Komisi Eropa untuk
ekonomi digital
Proposal pertama untuk pajak jangka panjang memungkinkan
negara Uni Eropa mengambil pajak keuntungan yang muncul
di wilayah mereka, kendati perusahaan penyedia layanan
daring itu tidak memiliki kehadiran fisik di wilayah mereka.
Proposal ini mengenalkan ide terkait ‘kehadiran digital’ atau
‘kehadiran virtual permanen’, di mana perusahaan Internet
harus memilikinya ketika (1) penghasilan tahunan di negara
anggota lebih dari 7 juta Euro, (2) perusahaan itu memiliki
100.000 pengguna di negara anggota, di tahun yang bisa
dihitung pajaknya, dan (3) perusahaan memiliki lebih dari
3.000 kontrak bisnis untuk layanan digital di tahun yang bisa
dihitung pajaknya.

OECD akan terus mengkaji dampak digitalisasi terhadap dua
isu utama perpakajan: nexus (kaitan antara penciptaan nilai
dan lokasi) dan regulasi alokasi keuntungan. Laporan akhir
diharapkan selesai pada tahun 2020.

3. Kecelakaan kendaraan otonom mengangkat isu
keselamatan dan keamanan
Awal bulan ini Uber melakukan tes kendaraan otonom dengan
sopir (untuk keselamatan). Kendaraan itu mengalami kecelakaan
fatal di Temple, Arizona, Amerika Serikat.
Kecelakaan ini memperluas keprihatinan atas kendaraan
otonom dan isu keselamatan di jalan. Mobil tanpa sopir perlu
mempelajari cara navigasi di tengah kemacetan luar biasa dan
kondisi cuaca buruk. Mereka juga perlu bereaksi secara cepat
terhadap perilaku pejalan kaki yang tidak bisa diprediksi. AI
berperan penting, tetapi begitu pula faktor manusia.

Proposal kedua melihat 3% perpajakan sementara untuk
keuntungan dari aktivitas digital yang saat ini tidak masuk
dalam perhitungan pajak, termasuk keuntungan dari iklan
daring, aktivitas perantara seperti Airbnb dan Uber, dan
penjualan data pengguna. Perpajakan ini akan berlaku untuk
perusahaan yang total penghasilan tahunannya hingga 750
juta Euro di seluruh dunia dan 50 juta Euro di Uni Eropa. Pajak
akan diambil di negara di mana penggunanya berada

Bagaimana kecelakaan ini akan berpengaruh pada perkembangan
lebih lanjut kendaraan otonom? Operasional Uber menjadi sangat
3
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KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN DI FEBRUARI
Baromoter bulanan mengikuti perkembangan kebijakan publik untuk isu spesifik Tata Kelola Internet dalam debat kebijakan publik dan
menampilkan tren utama dengan membandingkan isu setiap bulan. Barometer ini menunjukkan munculnya isu spesifik di Tata Kelola
Internet dibandingkan bulan sebelumnya. Baca perkembangan masing-masing isu di sini.

Arsitektur Tata
Kelola Internet
Global

Persiapan untuk IGF 2018 dimulai dengan putaran pertama Konsultasi Terbuka dan pertemuan MAG.
Dalam sebuah rapat untuk ‘Persiapan pekerjaan di masa depan’, para Menteri Tenaga Kerja dan Inovasi
membentuk sebuah Satuan Tugas Tenaga Kerja untuk melihat bagaimana pemerintah dapat mempersiapkan
masa depan dunia kerja, dan sepakat untuk mengadakan konferensi pemangku kepentingan majemuk
tentang kecerdasan buatan pada musim gugur 2018.

Relevansi menurun

Pembangunan
Berkelanjutan
Para peserta Forum WSIS 2018 menegaskan bahwa teknologi digital memiliki peran penting untuk mencapai
tujuan perkembangan sosial dan ekonomi.
Relevansi meningkat

Keamanan

Pemerintah AS telah secara terbuka menuduh Rusia melakukan ‘intrusi kampanye di banyak tingkat’ sejak
setidaknya Maret 2016, menargetkan badan pemerintahan dan sektor infrastruktur vital.
Expedia menemukan bukti bahwa peretas berhasil memperoleh akses ke 880.000 kartu kredit.

Relevansi tetap

E-dagang
dan ekonomi
Internet

Relevansi meningkat

Mahkamah Agung Federasi Rusia telah memutuskan layanan pesan singkat Telegram untuk memberikan
kunci enkripsi kepada otoritas Rusia. Telegram berencana untuk naik banding atas keputusan tersebut.
Di Turki, pengemudi taksi menuduh Uber menjalankan layanan taksi tanpa lisensi. Di Mesir, sebuah
pengadilan telah menghentikan sementara lisensi Uber dan kompetitornya, Careem. Di lokasi lain, seperti di
London dan Barcelona, Uber sedang berusaha agar layanannya sesuai dengan regulasi lokal.
OECD telah meluncurkan laporan sementara tentang tantangan pajak yang muncul karena digitalisasi. Di
sisi lain Komisi Eropa mempresentasikan proposal jangka panjang dan solusi sementara untuk reformasi
pajak digital.
Amerika Serikat mendaftarkan keluhan di WTO tentang praktik dagang Cina terkait hak intelektual, transfer
teknologi, dan inovasi. Uni Eropa memutuskan menentang pemblokiran berdasarkan geografis yang tidak
adil dan diterapkan pada 22 Maret.
Terungkapnya perusahaan konsultan politik Cambridge Analytica dalam penggunaan data pengguna
Facebook untuk mempengaruhi pemilih di AS dan Inggris menempatkan Facebook di bawah pemeriksaan
ketat. Facebook mengumumkan pembaruan terhadap konfigurasi privasi, juga penutupan aplikasi
Partner Categories.
Komisi Eropa dilaporkan berencana memasukkan layanan digital yang mengumpulkan data pengguna di
bawah aturan perlindungan konsumen Uni Eropa.

Hak digital

En progression

Senat Nigeria telah meloloskan Undang-Undang Hak dan Kebebasan Digital yang berisi aturan untuk
melindungi hak asasi manusia di dunia maya.
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) telah mengusulkan sebuah model
sementara untuk memastikan bahwa pendaftar dan pengelola generic top-level model (gTLD) patuh pada
Regulasi Proteksi Data Umum (GDPR) Uni Eropa. Organisasi tersebut juga menyurat ke Uni Eropa bahwa
otoritas perlindungan data meminta panduan tentang model yang diusulkan tersebut.
Laporan yang diterbitkan oleh Interpol dan ECPAT International memperlihatkan bahwa remaja laki-laki dan
usia belia berada dalam bahaya lebih besar dari kejahatan seksual secara daring yang parah.
Dewan PBB untuk HAM telah memperpanjang mandat dari Pelapor Khusus hak untuk privasi untuk masa
tiga tahun.
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Yurisdiksi dan
isu hukum

Relevansi meningkat

Infrastruktur

Relevansi tetap

Netralitas
jaringan

Relevansi tetap

Komisi Eropa telah merekomendasikan sekumpulan tindakan bagi negara-negara dan industri Internet untuk
meningkatkan respons mereka terhadap konten daring ilegal. Perdana Menteri Perancis mengumumkan
bahwa negaranya akan memperkuat perlawanan terhadap ujaran kebencian, untuk memastikan
perusahaan media sosial lebih proaktif dalam menghapus konten rasis dari Internet. Parlemen Turki telah
meloloskan undang-undang yang memperbolehkan pengawas radio dan televisi negara untuk mengawasi
konten video daring.
Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menangani 3.074 kasus pengambilalihan paksa nama domain
yang dilaporkan oleh pemilik merek dagang di 2017.
Laporan Aliansi Internet yang Terjangkau (A4AI), World Wide Web Foundation, dan UN Women mengungkap
bahwa dana sebesar 408 juta dolar AS untuk memperluas akses Internet di penjuru Afrika justru tidak
digunakan. Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) berniat untuk mengalokasikan hampir 954 juta dolar AS
untuk memperbaiki dan memperluas jaringan komunikasi di Puerto Rico dan Kepulauan Virgin AS. Internet
mati seminggu penuh terjadi di Sri Lanka.
Koalisi untuk Keterbukaan Internet menyampaikan petisi menentang FCC AS atas keputusannya menerapkan
kembali aturan netralitas jaringan 2015. Di California, sebuah undang-undang netralitas jaringan telah
diperkenalkan di senat negara bagian, memperlihatkan bahwa negara-negara bagian terus mengupayakan
untuk mengadopsi aturan mereka sendiri, meskipun Aturan Internet Terbuka FCC mencegah mereka
melakukannya.
Otoritas Inggris untuk komunikasi elektronik, OFCOM, meluncurkan investigasi untuk menentukan apakah
praktik pengelolaan lalu lintas dari operator Vodafone dan Three sejalan dengan Regulasi Akses Internet
Terbuka Uni Eropa.
Kecelakaan fatal melibatkan kendaraan otonom Uber telah membuka perhatian di isu keamanan,
pertanggungjawaban, dan asuransi seputar mobil otonom. Peneliti telah menciptakan suatu sistem yang
memungkinkan mobil tanpa pengemudi untuk mendeteksi rintangan yang tidak diharapkan sebelum terlihat.

Teknologi
baru(IoT, AI,
dll.)

Relevansi meningkat

Di AS, otoritas Arizona dan California telah memperkenalkan regulasi yang menguraikan kondisi di
mana kendaraan otonom penuh dapat diuji di jalanan umum. Pemerintah Inggris mengumumkan tinjauan
tiga tahun dari legislasi mengemudi saat ini, untuk mengidentifikasi ‘adanya rintangan hukum terhadap
meluasnya pengenalan kendaraan nir-awak dan menekankan perlunya perubahan regulasi.
Kabinet Uni Emirat Arab membuat sebuah Dewan untuk Kecerdasan Buatan, sedangkan di AS sebuah
undang-undang diperkenalkan di Kongres untuk menciptakan Komisi Keamanan Nasional untuk Kecerdasan
Buatan. Komisi Eropa telah mengumumkan rencana membentuk Kelompok Pakar Tingkat Tinggi pada
Kecerdasan Buatan dan sebuah Kelompok Pakar pada pertanggungjawaban dan teknologi baru. Presiden
Perancis meluncurkan strategi Kecerdasan Buatan negara tersebut, berjanji untuk menginvestasikan 1,5
miliar Euro dalam inisiatif kecerdasan buatan sampai tahun 2022.

AKAN DATANG DI BULAN MARET
6 AVRIL

12–13 AVRIL

17–19 AVRIL

26–27 AVRIL

Forum Kebijakan
Internet Rusia (Saint
Petersburg, Rusia)

Kelompok Pakar
ITU untuk Regulasi
Telekomunikasi
Internasional
(Jenewa, Swiss)

GIS untuk Dunia
Berkelanjutan
(Jenewa, Swiss)

Konferensi Multi-Disiplin
Eropa Kedua pada Aktor,
Regulasi, Transaksi dan
Strategi Kebijakan Internet
Global (Cardiff, Inggris)

APRIL

MAI

9–13 AVRIL

16–20 AVRIL

17–27 AVRIL

Kelompok Pakar
Pemerintahan CCW
untuk Sistem Senjata
Otonom Mematikan
(Jenewa, Swiss)

Pekan E-dagang
UNCTAD (Jenewa,
Swiss)

Dewan ITU - Sesi
2018 (Jenewa, Swiss)

Untuk informasi acara yang akan datang, kunjungi http://dig.watch/events
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CAMBRIDGE ANALYTICA: IMPLIKASI DARI PRAKTIK DATA MODEL FACEBOOK
Pada 2014, perusahaan data politik Cambridge Analytica memperoleh data 30 juta pengguna Facebook,
membangun profil kepribadian, dan menjual data tersebut ke pelaku politik untuk mempengaruhi
pemilih suara. Walaupun hal ini diungkap segera setelahnya, pengakuan mantan pegawai bulan ini telah
menempatkan praktik Facebook dalam penyelidikan mendalam.
Bagaimana data diperoleh?

data. Di model ini, pengguna menyediakan data mereka sendiri
untuk ditukarkan dengan penggunaan layanan; data kemudian
digunakan untuk keperluan iklan dan pemasaran. ‘Demam
emas’ data oleh sedemikian banyak perusahaan mengakibatkan
masalah dan risiko pun meningkat secara eksponensial.

Pada tahun 2014, seorang peneliti dari Universitas Cambridge
mengembangkan sebuah aplikasi yang membayar pengguna
untuk melakukan kuis kepribadian. Pengguna diharuskan untuk
memberikan akses kepada aplikasi profil Facebook mereka
maupun profil teman-teman mereka.

Perantara: Salah satu isu muncul terkait pertanggungjawaban
perantara untuk data yang mereka kumpulkan dan proses.
Bagaimana potensi kebocoran data akan ditangani? Siapa yang
bertanggung jawab jika kesepakatan antara Facebook dan pihak
ketiga dilanggar? Kebocoran data, penyalahgunaan data, dan
pelanggaran hak pengguna melekat satu sama lain.

Sebagai tambahan terhadap 270.000 pengguna yang mengikuti
kuis tersebut, aplikasi dapat mengakses profil penuh lebih
dari 50 juta teman mereka. Untuk mengambil data melalui API
Facebook, peneliti mendapatkan lisensi dari Facebook, ‘hanya
untuk penelitian’.

Kebijakan konten: Kritik utama ditujukan kepada, baik
perusahaan maupun otoritas, berhubungan dengan besarnya
jumlah data yang boleh dikumpulkan oleh perusahaan - mulai
dari ‘likes’ sampai data geografis, dan ‘profil bayangan’ dari nonpengguna yang disimpulkan dari data lain. Setelah didapatkan,
pertanyaan hukum dan etika juga muncul, terhubung dengan
bagaimana data dan analisis data akan digunakan.

Bagaimana data digunakan?
Peneliti tersebut melanggar lisensi dengan memberikan data ke
firma data politik Cambridge Analytica. Setelah berada di tangan
firma tersebut, data dari 30 juta pengguna disandingkan dengan
data lain untuk membangun profil dari jutaan pemilih Amerika,
dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku pemilih.

Perlindungan konsumen: Sebagian besar data diperoleh dari
pengguna itu sendiri. Studi menunjukkan bahwa pengguna tidak
memahami pertukaran data, atau melihat pertukaran informasi
sebagai pertukaran yang tidak bisa dihindari. Siapa yang
seharusnya melindungi posisi pengguna melawan kekuatan
industri Internet, dan siapa yang harus memastikan bahwa
pengguna mendapat informasi dengan benar tentang dampak
dari kemauan mereka untuk memberikan data, dan alternatif
potensi lain

Walaupun diberitakan bahwa Facebook tidak memverifikasi
bagaimana data digunakan, perusahaan itu menyatakan
aplikasi tersebut telah dihapus pada tahun 2015 setelah diketahui
bahwa data dijual untuk kampanye poitik. Peneliti tersebut,
Cambridge Analytica, dan seorang mantan pegawai menyatakan
bahwa mereka telah menghapus data tersebut.
Bulan ini, mantan pegawai itu memberikan dokumen ke The
Times dan Observer yang mengonfirmasi bahwa sejumlah
besar data masih ada di server perusahaan. Berapa banyak
data yang benar-benar berperan mempengaruhi pemilih masih
dalam perdebatan.

Privasi dan proteksi data: Walaupun pengguna memberikan
izin untuk memberikan data ke Facebook, namun tidak
diinformasikan secara spesifik bahwa data mereka dapat/telah
diserahkan ke peneliti. Walaupun pemberian data bisa jadi sah
karena adanya ketentuan payung di kebijakan data perusahaan,
tidak adanya pemberitahuan dapat menjadi melanggar hukum di
AS dan Inggris.

Implikasi untuk kebijakan digital
Kasus ini memunculkan banyak pertanyaan dan membawa
beberapa dampak terhadap kebijakan digital.

Keamanan: Eksekutif Facebook mengatakan bahwa tidak ada
kebocoran atau infiltrasi yang terjadi; pelanggaran dilakukan
hanya oleh firma tersebut. Hal ini menggarisbawahi perdebatan
lebih besar tentang sampai sejauh mana
Facebook mampu menghilangkan celah
potensi bahaya, mengamankan sistem
mereka, dan melindungi data pengguna ketika
berpindah tangan.

Konvergensi: Setelah dianggap sebagai industri terpisah,
media dan industri Internet saat ini menyatu seputar model

Ekonomi: Model data ini memunculkan
pertanyaan terkait dengan pemberian
kompensasi kepada pengguna atas data
mereka, yang secara signifikan berkontribusi
pada penghasilan industri Internet. Dua
tren pun muncul: Pertama, terkait tekanan
pemerintah untuk memperbarui aturan pajak
untuk ekonomi digital. Kedua, terkait seruan
agar pengguna mendapatkan kompensasi
secara langsung.
Kunjungi halaman khusus di observatori GIP
Digital Watch untuk analisis lebih detil.
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FOKUS
I N D O N E S I A

FORUM WSIS 2018: PERAN TEKNOLOGI BARU DALAM PENCAPAIAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Dalam Forum WSIS tahun ini, peserta membicarakan beragam cara di mana teknologi digital bisa membantu
percepatan pembangunan berkelanjutan. Acara ini mengonfirmasi tren yang muncul di forum 2017: makin
sedikit perbedaan antara perkembangan teknologi (digital) dan makin luasnya disksusi kebijakan publik
terutama dengan evolusi teknologi seperti IoT dan AI.
Menentukan Agenda

adalah jalan ke depan yang baik. Karena AI sudah diperkirakan
akan berdampak pada pertumbuhan di atas rata-rata yang bisa
diprediksi sebelumnya, kebijakan sosial dan ekonomi sangat
dibutuhkan untuk membentuk pertumbuhan ini agar bisa dibagi
secara adil. Hal ini untuk menghindari ketidaksetaraan dan
kesenjangan digital yang baru. Untuk membantu orang-orang
tertinggal dalam konteks lapangan pekerjaan yang makin rentan
terhadap otomatisasi, fokusnya harus pada penyediaan pelatihan
dan pelatihan ulang pegawai saat ini, sembari memastikan bahwa
tenaga kerja saat ini memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam
otomatisasi dan masyarakat berbasis AI.

Tahun 2003, Rencana Aksi Jenewa diadopsi saat fase pertama
WSIS garis aksi harus dijalankan oleh beragam pemangku
kepentingan untuk memastikan agar semua orang di dunia
bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
sebagai alat pembangunan. Dua belas tahun kemudian, salah
satu tujuannya masuk Agenda Pembangunan Berkelanjutan
2030 yang tertulis ‘secara signifikan meningkatkan akses TIK
dan berupaya keras menyediakan akses Internet yang universal
dan terjangkau[…]’. Dua dokumen itu memperjelas bahwa TIK
berperan penting dalam pencapaian pembangunan sosial dan
ekonomi. Forum WSIS tahun ini makin memperkuat pesan
tersebut dengan makin menekankan pentingnya peran teknologi
baru untuk pencapaian SDGs.

Satu langkah maju lagi, pertanyaan terkait etika dari AI dan
otomatisasi serta sistem otonom bisa dijawab dengan cara
memastikan bahwa sistem-sistem itu didesain dan digunakan
secara transparan dan akuntabel serta konsisten dengan
HAM serta nilai, kedamaian, keamanan dan pembangunan
berkelanjutan. Kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah dan
organisasi antarpemerintah juga bisa membantu mewujudkan.
Namun, yang lebih penting adalah membawa semua pemangku
kepentingan yang relevan untuk berpartisipasi dan memastikan
mereka berkontribusi melalui peran masing-masing, untuk
memastikan bahwa manusia dan kesejahteraan manusia adalah
pusat dari kemajuan teknologi.

Peluang dan tantangan
Kekuatan teknologi bisa digunakan untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Kita sudah melihatnya
di sepanjang sejarah dunia, melalui beragam revolusi industri. Kita
mulai melihatnya lagi ketika mulai menyaksikan apa yang disebut
dengan ‘revolusi industri keempat’. IoT, big data, otomatisasi
dan AI adalah realita saat ini, dan semua itu punya potensi untuk
mendukung kesejahteraan dan pembangunan.

Artikel ini berdasarkan laporan Ringkasan Forum WSIS 2018 yang
dibuat oleh Geneva Internet Platform, dengan dukungan ICANN dan
Internet Society.

2017, peserta di Forum WSIS melihat bagaimana negara, baik
maju maupun berkembang, bisa memanfaatkan teknologi ini
untuk perwujudan SDGs. Tahun ini, diskusi makin intensif dan
ada penekanan lebih terhadap peran big data, IoT, sistem yang
terotomatisasi dan AI sebagai mekanisme yang bisa membantu
dunia mencapai target tahun 2030.

WSIS
FORUM SUMMARY REPORT

Teknologi ini bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan
masa kini dan mendukung pembangunan. Pesawat nirawak
(drone) sekarang bisa mengantarkan obat-obatan dan menjadi
alat yang bisa menggapai wilayah tidak terjangkau. Peralatan tak
berawak untuk memperbaiki aktivitas pertanian dan kota cerdas
memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien serta
pelayanan publik dan swasta yang lebih baik. Aplikasi AI, dari
mesin penerjemah sampai robot untuk medis bisa membantu juga,
sekaligus bisa membuat bisnis dan pekerjaan baru.

19–23 March 2018

Published on March 26, 2018

WSIS Forum 2018: Extending the debate
The debate on new technologies has become an integral
part of the wider digital policy discussion. The developments in artificial intelligence (AI) and big data are happening at a fast past, bringing economic, security, legal,
and ethical considerations into sharper focus.
This year, the World Summit on the Information
Society (WSIS) Forum reconfirmed that digital developments do not happen in a vacuum. The discussion
on how to achieve the sustainable development goals
(SDGs) was influenced by the fast developments
of new technologies, such as AI and big data, and

Namun, meningkatnya ketergantungan ke teknologi digital juga
membawa banyak tantangan. Peralatan yang saling terhubung
memunculkan antara lain isu keselamatan, keamanan (siber),
dan privasi serta perlindungan data. Kemajuan di otomatisasi dan
AI mendorong kekhawatiran terhadap dampaknya ke pekerjaan,
peningkatan ketidaksetaraan dan kesenjangan baru, serta risiko
terkait dengan sistem AI yang bisa mengambil keputusan sendiri.

the growing political and policy relevance of digital
developments.
In analysing the discussions, as part of our just-in-time
reporting initiative from WSIS Forum 2018, we observed
two trends in particular.
The first trend is that there is less and less difference
between development and the wider digital policy discussion. This trend is triggered by new technologies which
open broader economic, security, legal, and ethical considerations for both developed and developing countries.

Jalan ke depan
Dalam bahasa lebih mudah, pesan penting dari Forum WSIS
adalah, teknologi baru sudah hadir dan kita harus mencari cara
untuk bisa menggunakannya secara maksimum, sambil tidak lupa
menyelesaikan tantangan yang melekat dengannya.

Watching through a lens: ITU Secretary General Houlin Zhao at the Opening Ceremony of this year’s WSIS Forum.
Credit: ITU/D.Woldu

Ketika tiba pada keselamatan dan keamaan terkait peralatan IoT,
kebijakan dan regulasi dikombinasikan dengan standar teknis
dan makin tingginya pertanggung jawaban dari pabrik pembuat,

This report has been prepared by the Geneva Internet Platform, with support from ICANN, the Internet Society, and DiploFoundation.
GIP session reports are available on the GIP Digital Watch observatory at https://dig.watch/wsisforum2018.
The official WSIS Forum 2018 outcomes are available on the ITU website.
This icon indicates that there is more background material in the digital version. Alternatively, visit https://dig.watch for more in-depth information.
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KRONOLOGI
I N D O N E S I A

BULAN INI DALAM SEJARAH TATA KELOLA INTERNET
Dari mulai peluncuran layanan daring seperti Yahoo! dan Twitter, sampai keputusan pengadilan dan kebijakan pemerintah
yang berdampak pada penggunaan dan evolusi teknologi digital, perjalanan waktu Internet dan Tata Kelola Internet itu
sangat menarik juga luar biasa. Di sini, kami menyajikan kemajuan utama yang terjadi di bulan Maret.
Kunjungi observatorium GIP Digital Watch untuk cerita anekdotal lainnya.

26 Maret 1976
Ratu Elizabeth II mengirimkan surel pertama dari Royal
Signal and Radar Establishment (RSRE), fasilitas riset di
Malvern, Worcertershire,
Inggri.

2 Maret 1995
Mesin pencari Yahoo!
diluncurkan di Internet.

1 – 12 Maret 1993
Pertemuan pertama
Konferensi Dunia untuk
Standarisasi Telekomunikasi
diadakan oleh ITU di
Helsinki, Finlandia.

Maret 2000
Maret 2000 menandai
runtuhnya industri dot-com,
yang berlangsung sampai
Oktober 2002. Selama
periode ini, banyak sekali
perusahaan berbasis
Internet atau ‘dot-com’
didirikan. Banyak di antara
mereka yang gagal, dan
kehilangan jutaan dolar.

26 Maret 1999
Virus Melissa, virus makro
pengirim email massal
diluncurkan oleh David L
Smith dari New Jersey. Virus
ini menyebar cepat sekali ke
ribuan komputer dalam
beberapa jam.

19 – 21 Maret 1996
Pertemuan pertama Indikator
Telekomunikasi Dunia
diadakan di Jenewa, Swiss.
Kemudian berevolusi menjadi
Simposium Indikator TIK di
Telekomunikasi Dunia (WTIS),
forum global penting untuk
pengukuran masyarakat
informasi.

13 Maret 2000
Jaringan peer-to-peer yang
terdesentralisasi ‘Gnutella’
–yang utamanya digunakan
untuk mencari dan mengunduh—diluncurkan. Jaringan
ini dibuat oleh Justin Frankel
dan Tom Pepper.

5 Maret 2001
AMelanjutkan gugatan
melawan Napster oleh
Recording Industry Association
of America (RIAA), surat
perintah keluar pada 5 Maret
2001 yang meminta Napster
untuk menghentikan perdagangan musik yang memiliki
hak cipta di jaringannya. Juli
2001, Napster menutup semua
jaringannya untuk memenuhi
perintah itu.

21 Maret 2006
TMaret 2006, Twitter dibuat
oleh Jack Dorsey, Noah Glass,
Biz Stone dan Evan Williams.
Dorsey melakukan twit
pertama pada 21 Maret
2006, kemudian Twitter
diluncurkan secara resmi ke
publik pada Juli tahun itu.

12 Maret 2015
Federal Communication
Commission (FCC) Amerika
Serikat mengeluarkan
segenap peraturan untuk
netralitas jaringan dan
melarang praktik yang bisa
membahayakan Internet
terbuka. Desember 2017,
FCC komposisi baru
mengganti regulasi ini.

14 Maret 2014
National Telecommunications
and Information Administration
(NTIA) Amerika Serikat
mengumumkan niatnya untuk
mengakhiri kontrak dengan
ICANN terkait manajemen
sistem nama domain dan
transisi peran penatagunaan
kepada komunitas pemangku
kepentingan majemu.

Maret 2007
Dorongan untuk menawarkan
televisi daring dimulai di Hulu,
yang pondasinya dimulai pada
Maret 2007.

Pindai kode untuk mengunduh
versi digital newsletter

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