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

TREND KEBIJAKAN DIGITAL BULAN APRIL
1. Meningkatnya Pengawasan ke Industri Teknologi
Pada April, CEO Facebook Mark Zuckerberg mendapatkan pertanyaan dari Komite Hukum dan Perdagangan Senat Amerika
Serikat serta Komite Perdagangan dan Energi. Duduk
selama 10 jam, terbagi dalam dua hari, CEO Facebook menjawab pertanyaan terkait praktik Facebook dalam skandal
Cambridge Analytica.
Dalam kesaksiannya, Zuckerberg mengakui bahwa aturan
perlindungan data merupakan hal yang mau tidak mau harus
dibuat. Bukan lagi “apakah mungkin” peraturan itu dibuat, tapi
lebih pada “bagaimana” dan dalam bentuk apa.
Dia juga menyinggung ketidakcocokan banyak orang terhadap
model bisnis perusahaan Internet saat ini: Mereka menyediakan layanan gratis kepada pengguna, tetapi menopang model
bisnisnya dengan memonetasi data pengguna (sebagian besar
melalui pengaturan iklan). Pertanyaannya, apakah perlu model
baru, di mana pengguna harus membayar layanan daring
tanpa memonetasi data mereka? CEO Facebook mengisyaratkan kemungkinan penyediaan dua jenis layanan Facebook:
versi gratis untuk pengguna yang setuju datanya digunakan

perusahaan untuk iklan bertarget dan versi premium berbayar
tetapi tanpa iklan.
Kesaksian itu juga memperjelas bahwa Facebook sangat tergantung pada kekuatan algoritma dan kecerdasan buatan (AI)
untuk menyelesaikan isu kebijakan konten seperti pengendalian penyebaran ujaran kebencian dan berita palsu. AI juga
digunakan lebih banyak oleh Facebook untuk secara umum
memperbaiki hasil moderasi konten.
Apa yang terjadi setelah kesaksian itu? Pertama, meskipun
Zuckerberg mengatakan bahwa Peraturan Perlindungan Data
Pribadi (GDPR) Uni Eropa merupakan langkah baik, tetapi
kemudian, Facebook memindahkan lebih dari 1,5 miliar pengguna dari Asia, Afrika, Australia dan Amerika Latin agar lepas
dari Irlandia (lokasi pusat kerja Facebook) ke Amerika Serikat,
sehingga terbebas dari kepatuhan GDPR.
Kedua, Parlemen Eropa juga meminta CEO Facebook untuk
memberikan kesaksian di Uni Eropa. Pada Maret, Zuckerberg
menolak undangan untuk hadir di Parlemen Inggris , dan
belum diketahui bagaimana dia merespon permintaan badan
legislasi Uni Eropa.
Selanjutnya di halaman 3

DI EDISI INI
BAROMETER
Arsitektur tata kelola Internet global, keamanan
dan ekonomi Internet adalah isu penting bulan
ini. Baca ringkasannya di sini.

PEKAN E-DAGANG

Selanjutnya di halaman 4, 5

Saat Pekan E-dagang UNCTAD, banyak diskusi terkait peran dari platform digital dan e-dagang yang
mendukung pertumbuhan dan pembangunan.
Selanjutnya di halaman 6

Bulan ini, kami merayakan edisi ke-30 newsletter. Sejak
Juni 2015, newsletter kami telah menyediakan ringkasan bulanan terkait perkembangan kebijakan digital
dan beragam acara, juga melakukan analisis terkait
isu paling relevan pada bulan itu. Tujuan kami adalah
membantu pembaca agar selalu mendapatkan informasi terbaru tentang dinamika dan cepatnya perubahan
kebijakan digital. Di beberapa bulan terakhir, newsletter
ini sudah tersedia di beberapa bahasa. Unduh newsletter
edisi lalu dalam Bahasa Inggris atau bahasa lain.

SENJATA MEMATIKAN OTONOM

Bagaimana mendefinisikan senjata mematikan
otonom? Bagaimana kemungkinan pengembangan dan
penggunaannya harus diatur? Banyak negara dan para
ahli mendiskusikan ini juga isu lain.
Selanjutnya di halaman 7

KESEHATAN DIGITAL
Karena teknologi digital semakin digunakan di
sektor kesehatan, maka ada dampak untuk kebijakan digital.
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.

Kompetisi Pelajar
Siber 9/12 2018

Kompetisi Pelajar Siber 9/12 keempat diadakan pada 5 - 5 April, membawa tim dari 20 universitas untuk
menemukan solusi dari insiden siber yang disimulasikan. Skenario yang dilombakan adalah krisis siber
yang menarget ekosistem penerbangan di Eropa. Peran yang harus mereka lakukan adalah menilai krisis
dan menyediakan rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah. Setelah dua hari berkompetisi, tim
Black Knights dari Akademi Militer Amerika Serika di West Point menang, diikuti dua tim dari Swiss: NOBUS
(HSG Universität St. Gallen and ETH Zurich) dan ETHernet (ETH Zurich). Kompetisi ini dilakukan tiap tahun
oleh Geneva Centre for Security Policy and the Atlantic Council.

Kelompok Pakar
Pemerintahan
CCW untuk Sistem
Senjata Otonom
Mematikan (LAWS)

Kelompok Pakar Pemerintahan, yang didirikan di bawah kerangka Konvensi untuk Bentuk Senjata
Konvensional Tertentu, bertemu pada 9 - 13 April untuk membicarakan tantangan yang mungkin muncul di
teknologi baru dalam (LAWS). Berangkat dari rapat pada November 2017 , kelompok ini fokus di karakterisasi sistem senjata otonom, peran manusia dalam penggunaan untuk kekuatan mematikan, dan pilihan yang
dimungkinkan agar persoalan kemanusiaan dan keamanan oleh LAWS bisa teratasi. Kendati masih banyak
perbedaan di isu seperti definisi kebutuhan dan lingkup LAWS, negara-negara setuju perlunya kesepakatan
atas pentingnya kontrol manusia dalam memilih dan menggunakan senjata bila targetnya manusia. Baca
seterusnya di halaman 7.

Kelompok Ahli ITU
untuk Regulasi
Telekomunikasi
Internasional –
Rapat Keempat

Rapat keempat dari Kelompok Ahli untuk Regulasi Telekomunikasi Internasional (ITRs) di International
Telecommunication Union (ITU), diselenggarakan pada 12 - 13 April. menyelesaikan proses yang telah dimulai sejak Februari 2017 terkait kajian ITRs 2012. Laporan final menggarisbawahi perbedaan pandangan dari
negara anggota atas isu seperti aplikasi dan relevansi ITRs 2012 dalam konteks cepatnya perubahan telekomunikasi/ lingkungan TIK, keberadaan potensi konflik antara kewajiban dari para penandatangan ITRs 2012 dan
1988 ITRs, dan keberadaan penyelenggaraan World Conference on International Telecomunications (WCIT).
Laporan ini diberikan ke Dewan ITU untuk dipertimbangkan dan kemudian diberikan ke ITU Plenipotentiary
Conference 2018.

Pekan E-dagang
UNCTAD

Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyelenggarakan kegiatan tahunan
Pekan E-Dagang pada 16 - 20 April, bertema ‘Dimensi Pembangunan untuk Platform Digital’. Peserta
mendiskusikan beragam cara e-dagang dan platform digital bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan berkelanjutan. Penekanan diarahkan pada perlunya kepastian bahwa negara berkembang
dan negara kurang maju bisa menikmati keuntungan dari perubahan ekonomi digital dan faktor yang mempengaruhi – dari infrastruktur telekomunikasi, kemampuan digital dan akses ke sistem keuangan – telah
tersedia. Isu lain yang diangkat adalah tantangan untuk kepercayaan konsumen di e-dagang, lalu lintas data
dan dampak kebijakan data di perdaganan digital, maupun dampak ekonomi berbagi serta bisnis model
baru terkait ketenagakerjaan. Geneva Internet Platform menyediakan laporan-saat-itu-juga dari banyak
sesi yang terkait kebijakan digital. Baca selanjutnya di halaman 6.

GIS untuk
Konferensi
Dunia yang
Berkelanjutan

Konferensi pada 17 - 19 April, ini diadakan oleh Esri dan Operational Satellite Application Programme di
PBB untuk Riset dan Pelatihan. Semua diskusi terfokus pada bagaimana Sistem Informasi Geografis (GIS)
bisa digunakan untuk mendukung kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ditekankan
bahwa aplikasi berbasis GIS bisa bermanfaat untuk menilai efisiensi upaya pencapaian target SDGs. Para
peserta juga memberikan contoh aplikasi GIS yang berguna untuk menangani krisis pengungsi, pertolongan
kemanusiaan juga manajemen bencana. Selain itu, ada juga debat terkait penggunaan pesawat nirawak
(drone) dan aplikasi robot lainnya untuk kemanfaatan di pertolongan, kesehatan, pembangunan serta perlindungan lingkungan.

Dewan ITU - Sesi
2018

Pada 17 - 27 April, Dewan ITU bertemu di Jenewa untuk mendiskusikan beragam isu yang belum selesai
terkat misi organisasi, sebelum pelaksanaan Konferensi Kuasa Penuh ITU ke-20. Sekretaris Jenderal ITU
menentukan agenda pertemuan, menyatakan bahwa menjadi tugas keduanya, Dewan dan Kuasa Penuh ITU,
‘untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ITU, kebijakan, dan strateginya, telah sepenuhnya merespon
perubahan digital saat ini’. Dewan ITU mendiskusikan isu-isu semacam kerja ITU untuk mendukung pelaksanaan SDGs, kegiatan organisasi untuk memperkuat perannya dalam membangun kepercayaan diri dan
keamanan penggunaan TIK, dan laporan-laporan dari beberapa gugus tugas (misalnya isu kebijakan publik internasional terkait Internet, perlindungan anak daring, dan Peraturan Telekomunikasi Internasional).
Keputusan Dewan akan segera tersedia secara daring di situsnya.
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 APRIL
Sambungan dari halaman 1

2. Kesepakatan Keamanan Teknologi: Apa dan
Siapa yang Ada dan Tidak

terkait perkembangan ekonomi digital. Para peserta mengeksplorasi peran platform digital yang memfasilitasi perdagangan
internasional serta potensi disrupsi mereka di sektor ekonomi
dan tenaga kerja.

April ini, lebih dari 30 perusahaan teknologi menandatangani
Kesepakatan Keamanan Teknologi, berjanji untuk melindungi warga sipil secara daring. Penandatangan itu antara
lain Microsoft, Facebook, Cisco, HP dan Oracle, serta beberapa
firma keamanan siber. Namun, Amazon, Apple, Google dan
Twitter tidak menjadi bagian dari kesepakatan tersebut.

Pertemuan kedua Kelompok Ahli Antarpemerintah di Bidang
E-dagang dengan tema ‘Meningkatkan Keuntungan Negara
Berkembang di Pembangunan E-Dagang di Pasar Domestik
dan Lintas Batas’, juga berlangsung pekan ini. Diskusi dipandu
beberapa pertanyaan reflektif dan negara anggota serta
pengamat diminta untuk menyampaikan masukan tertulis
sebelumnya.

Dalam kesepakatan ini para perusahaan berkomitmen untuk:
(a) melindungi pengguna serta merancang, membangun dan
memberikan produk serta layanan yang mengutamakan keamanan, privasi, integritas dan keandalan; (b) melawan penyerangan siber atas warga negara tidak berdosa serta perusahaan dari mana saja; (c) memberdayakan pengguna, konsumen
dan pengembang untuk memperkuat proteksi keamanan siber;
(d) bermitra dengan kelompok yang memiliki keinginan sama
untuk memperkuat keamanan siber.

Secara paralel, negara anggota kelompok 71 dari World
Trade Organization (WTO) yang menandatangani Pernyataan
Bersama untuk Perdagangan Elektronik di Konferensi Para
Menteri ke-11 WTO (MC11) bertemu dan memberikan proposal untuk meningkatkan ‘penelitian bagaimana kerja menuju
negosiasi WTO untuk aspek perdagangan dari e-dagang di
masa depan’. Beberapa proposal utama termasuk:

Kesepakatan Keamanan Teknologi ini merupakan versi terbaru dari proposal awal yang dipublikasikan pada April 2017,
sebagai bagian dari proposal Microsoft untuk Digital Geneva
Convention. Versi 2017 menitikberatkan pada perlindungan
manusia di dunia siber dan meminta perusahaan untuk
tidak membantu pemerintahan yang melakukan operasi siber
secara kebablasan. Mereka juga harus melindungi konsumen
di mana saja, berkoordinasi untuk menangani kerentanan, dan
melawan penyebaran dari titik kerentanan.

• Jangan mengulang pekerjaan sama yang sudah dilakukan
di tempat lain, fokus pada isu kebijakan yang bisa ditangani melalui aturan perdagangan baru (Selandia Baru )
• Diskusi selanjutnya harus menangani semua aspek
e-dagang, tanpa harus membagi topik (Rusia )
• Membangun peraturan baru hanya di bagian yang
dianggap perlu untuk mengatasi perkembangan baru
atau kesenjangan peraturan yang telah ada.(Argentina,
Kolombia, and Kosta Rika )
• Fokus pada pembangunan sebagai elemen utama (Brasil )
• Mengambil pembelajaran dari perjanjian bebas dagang
(Jepang; Selandia Baru; Singapura )
• Identifikasi elemen yang berpotensi menjadi dasar kesepakatan berikutnya Kawasan Pajak Terpisah Taiwan,
Penghu, Kinmen dan Matsu )

Kesepakatan yang ditandatangani membawa elemen dan perubahan baru:
• Kesepakatan ini menyoroti dampak kepada masyarakat dengan menyebutkan peran teknologi digital di area
seperti edukasi, kesehatan, masa depan pekerjaan dan
keberlanjutan lingkungan.
• Menunjukkan lebih jelas bahwa para perusahaan akan
berusaha melindungi pengguna dari pengawasan.
• Menyediakan pendekatan lebih umum untuk merancang,
membangun dan menyediakan produk serta layanan
yang mengutamakan keamanan, privasi, integritas dan
keandalan yang merupakan kebalikan dari tambal sulam
seperti praktik lama.
• Memuat dimensi peningkatan kapasitas, karena perusahaan berkomitmen membuat pengguna dan pengembang
bisa melindungi diri mereka sendiri di dunia siber dan
mendukung pemangku kepentingan lain untuk “meningkatkan kapasitas keamanan siber”.
• Jika di proposal tahun 2017 bicara soal perlunya kerja
sama antara pemerintah dan industri teknologi di keamanan siber, di kesepakatan baru ini kolaborasinya adalah ‘dengan satu sama lain’ dan melalui ‘kerja sama formal dan informal antara industri, masyarakat sipil dan
peneliti keamanan”.
• Kesepakatan baru ini juga muncul dari ‘fungsi penting
industri’ dalam keamanan siber, yang termaktub di ide
bahwa perlindungan atas dunia siber adalah ‘kepentingan
semua pihak’.

Negara-negara itu menunjukkan keinginan untuk mengeksplorasi area baru yang lebih spesifik termasuk komitmen akses
pasar, fasilitasi perdagangan, perlindungan konsumen dan
arus data. Menurut ICTSD, koalisi ini akan bertemu lagi Mei
dan Juni, diikuti dengan kegiatan inventarisasi isu (stocktaking)
bulan Juli.

3. Bulan sibuk untuk e-dagang

CEO Facebook, Mark Zuckerbeg bersaksi di depan Kongres
Amerika Serikat atas praktik dan model bisnis perusahannya, 10
April 2018.
Credit: Prachatai

Pekan E-Dagang UNCTAD mengikutsertakan para pemangku
kepentingan untuk membahas kesempatan dan tantangan
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OBSERVATORIUM
OBSERVATORY
I N D O N E S I A

KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN DI APRIL
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.
Baca perkembangan masing-masing di sini.

Arsitektur Tata
Kelola Internet
Global

Tiga puluh empat perusahaan teknologi menandatangani sebuah Cybersecurity Tech Accord, yang berkomitmen untuk melindungi masyarakat dalam berinternet serta meningkatkan keamanan, stabilitas
dan ketahanan ruang siber.
Kepala pemerintahan Persemakmuran mengadopsi Commonwealth Cyber Declaration, yang mengutamakan fokus ke keamanan siber, diikuti pembangunan dan ekonomi, serta aspek hak asasi manusia.

Relevansi meningkat

Pembangunan
Berkelanjutan

Menteri keamanan G7 memanggil negara-negara dan industri Internet untuk bekerja sama dan membangun ‘solusi efektif’ untuk melawan penggunaan teknologi oleh teroris.

Denmark bergabung ke Digital Development Partnership World Bank, sebuah inisiatif dengan fokus membantu negara berkembang dalam memperoleh keuntungan dari digitalisasi menuju ke pembangunan
berkelanjutan.

Relevansi menurun

Komisi Eropa mengusulkan peraturan baru untuk memfasilitasi akses lintas batas oleh badan penegakan hukum dalam mengakses bukti elektronik.

Keamanan

Relevansi meningkat

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Biro Investigasi Federal, dan Pusat Keamanan Siber Nasional
Inggris menerbitkan peringatan teknis terhadap aktor siber disponsori negara Rusia yang menargetkan peralatan infrastruktur jaringan. Pihak berwenang Australia menyatakan ratusan bisnis mereka juga
menjadi target aktor-aktor tersebut.
Peretas yang tidak teridentifikasi telah menyerang jaringan di Iran, Rusia, dan beberapa negara lain,
melumpuhkan peralatan penyedia layanan Internet dan pusat data.
Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris telah mengelaborasi sebuah kerangka insiden siber baru, untuk
menyelaraskan penjelasan dan pengutamaan ancaman siber. Perancis mengembangkan layanan pesan
terenkripsi milik mereka sendiri untuk digunakan oleh pejabat pemerintahan.
E-commerce Week 2018, UNCTAD menampilkan diskusi pada peluang pengembangan dan tantangan
terkait ekonomi digital yang berkembang. Beberapa anggota WTO telah mengajukan proposal untuk
memajukan eksplorasi pada aspek terkait perdagangan dari e-Dagang. dan mengidentifikasi elemen
yang mungkin dapat dijadikan dasar dari kesepakatan e-dagang di masa depan.

E-dagang
dan ekonomi
Internet

Di Eropa, 22 negara menjalin Kemitraan Blockchain, untuk berbagi keahlian di bidang terkait teknis dan
regulasi blockchain. Vietnam merencanakan untuk memperketat kontrol terhadap kegiatan mata uang
kripto, setelah adanya laporan penipuan penawaran perdana koin yang masif. Di Korea Selatan, 14
penukaran kripto telah berkomitmen terhadap sekumpulan aturan untuk meningkatkan transparansi
dari aktivitas mereka. Antigua dan Barbuda telah menentukan peluncuran penukaran mata uang kripto
pertama, sedangkan Organisasi Pariwisata Karibia berniat untuk memfasilitasi penggunaan pembayaran kripto untuk layanan pariwisata.

Relevansi meningkat

Uber kalah dalam kasus lain di pengadilan Uni Eropa (CJEU), ketika pengadilan memutuskan bahwa
negara anggota Uni Eropa 'dapat membatasi atau menghukum tindakan ilegal dari aktivitas transportasi
seperti UberPop’. Putusan tersebut mengulang putusan di Desember 2017 yang menemukan bahwa
UberPop adalah sebuah layanan transportasi. Di tempat lain, seorang hakim di Philadelphia, AS, memutuskan bahwa supir yang bekerja di layanan limusin UberBlack adalah kontraktor independen.

Hak digital

Sebuah pengadilan di Moskow, Rusia, menyetujui permintaan dari regulator telekomunikasi negara,
Roskomnadzor, untuk memblokir akses ke layanan pesan Telegram, berdasarkan penolakan berulang
perusahaan tersebut untuk menyerahkan kunci enkripsi.
Ranking Digital Rights 2018 mencatat bahwa sangat sedikit dari 22 perusahaan Internet dan telekomunikasi besar yang dinilai, menjadikan hak privasi dan kebebasan berekspresi pengguna sebagai prioritas
utama.

Relevansi meningkat

Komisi Eropa telah meluncurkan sekumpulan proposal perundangan untuk memperkuat hak konsumen
di Internet.
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Yurisdiksi dan
isu hukum

Dalam sebuah gerakan yang oleh beberapa pihak disebut sebagai usaha untuk mengurangi paparan
mereka terhadap GDPR Uni Eropa , Facebook berencana untuk membuat perubahan ketentuan layanan
mereka, agar pengguna non-Uni Eropa tidak perlu terpengaruh oleh perjanjian dengan kantor pusat
Facebook di Irlandia. Pengadilan Tinggi AS menghentikan kasus Microsoft di Irlandia sebagai sesuatu
yang diperdebatkan, karena adanya CLOUD Act. Microsoft diharuskan menyerahkan data yang disimpan
di Irlandia kepada pihak berwenang di AS, mengikuti aturan CLOUD Act.
Seorang hakim Inggris telah membuat vonis yang berpihak kepada hak untuk dilupakan, dengan memerintahkan Google untuk menghapus artikel hasil pencarian tentang tindak kriminal bertahun-tahun lalu yang
dilakukan oleh seorang pengusaha. Parlemen Malaysia meloloskan peraturan tentang berita bohong,
memperkenalkan denda sampai AS$123.000 dan maksimum enam tahun penjara bagi pelanggarnya.

Relevansi meningkat

Infrastruktur

Beberapa negara di pantai Afrika Barat terimbas putusnya kabel bawah laut. Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN) dan Otoritas perlindungan data Uni Eropa melanjutkan pertukaran atas model yang diusulkan ICANN untuk memastikan pendaftaran nama domain dan perusahaan
pencatat nama domain tunduk pada kebijakan ICANN dan GDPR.

Relevansi tetap

Netralitas
jaringan

Negara-negara bagian di AS meneruskan untuk meloloskan aturan netralitas jaringan mereka sendiri, setelah Komisi Komunikasi Federal mencabut aturan federal di Desember 2017. Gubernur Oregon
menandatangani undang-undang netralitas jaringan yang membatasi lembaga publik untuk mengadakan
kontrak dengan penyedia layanan Internet yang melaksanakan aktivitas pengelolaan jaringan berdasarkan prioritas berbayar, blokir konten, atau bentuk lain dari diskriminasi. Di California, undang-undang
netralitas jaringan yang ketat segera menjadi hukum yang berlaku, walaupun ada keberatan dari penyedia telekomunikasi.

Relevansi tetap

Dua puluh lima negara Eropa mengadopsi Deklarasi Kerja Sama Kecerdasan Buatan, sedangkan Komisi
Eropa merancang kebijakan untuk ‘membuat Kecerdasan Buatan dapat melayani warga Eropa’. Sebuah
studi oleh Economist Intelligence Unit menempatkan Korea Selatan, Jerman, dan Singapura sebagai
negara yang paling siap dalam menghadapi kemajuan otomasi dan Kecerdasan Buatan. Dalam sebuah
surat terbuka kepada Komisi Eropa, lebih dari 150 pakar mengungkapkan keprihatinannya pada ide untuk
memberikan robot status hukum.

Teknologi
baru
(IoT, AI, dll.)

Otoritas di California, AS, kini dapat mengeluarkan izin bagi kendaraan otonom penuh untuk diuji di jalan
umum, seiring dengan regulasi yang disahkan pada 2 April. Cina telah memperkenalkan panduan nasional untuk melakukan ujicoba kendaraan semacam itu di jalan umum. Komite Khusus untuk Kecerdasan
Buatan di Parlemen Tinggi Inggris menerbitkan laporan dengan rekomendasi bertujuan untuk mendukung pemerintah Inggris dan pemangku kepentingan lain 'menyadari potensi Kecerdasan Buatan untuk
masyarakat dan ekonomi, dan untuk melindungi masyarakat dari potensi ancaman dan risiko.

Relevansi meningkat

Microsoft mengumumkan rencana untuk investasi AS$ 5 miliar dalam penelitian dan inovasi Internet of
things (IoT) dalam lima tahun ke depan.

AKAN DATANG DI BULAN MEI
5–11 MEI

14–18 MEI

15–17 MEI

16–18 MEI

30 MEI – 1 JUNI

AFRINIC 28
(Dakar, Senegal)

Komisi Sains dan
Teknologi untuk
Pembangunan – Sesi
ke-21
(Jenewa, Swiss)

AI for Good Global
Summit 2018
(Jenewa, Swiss)

Forum Keamanan
Siber untuk
Commonwealth 2018
(Kuala Lumpur,
Malaysia)

Konferensi
Internasional untuk
Konflik Siber ke-10 –
CyCon X
(Tallinn, Estonia)

MEI

JUNI

10–12 MEI

15–17 MEI

16–18 MEI

23–24 MEI

CyFy Africa 2018
(Tangier, Moroko)

Komisi Global untuk
Kerja Masa Depan –
Rapat Ketiga
(Jenewa, Swiss)

RightsCon
(Toronto, Kanada)

Rapat SEEDIG
Keempat
(Ljubljana, Slovenia)

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

MINGGU E-DAGANG UNCTAD: RINGKASAN DISKUSI
Minggu E-Dagang UNCTAD telah berkembang beberapa tahun terakhir menjadi kesempatan penting untuk
berbagi-informasi, penentu agenda, dan jaringan. Kegiatan tahunan ini mengumpulkan beragam peserta
dari pemerintah, organisasi internasional, perwakilan bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil. Pada 2018,
keberadaan pemerintah diperkuat dengan pertemuan kedua dari Kelompok Pakar E-Dagang dan Ekonomi
Digital Antarpemerintah yang dilakukan bersamaan dengan Minggu E-Dagang.
E-Dagang merupakan bidang yang cepat berkembang.
Beberapa inisiatif didedikasikan untuk mengumpulkan informasi akurat yang akan berkontribusi untuk membuat kebijakan di bidang ini, seperti aliran data lintas batas, elemen
yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, produk
yang lebih mudah dijual di beberapa daerah, dan kesenjangan
nyata yang harus dihilangkan oleh negara untuk mengembangkan strategi kesiapan e-dagang mereka.

Rapat itu juga membahas beragam tantangan untuk akses ke
e-dagang global dan beragam upaya yang bisa dilakukan, pentingnya kerja sama sektor swasta dan publik, pentingnya melihat detail tantangan untuk perdagangan lintas batas, menghapus halangan operasional dan praktik terbaik untuk adopsi
e-dagang di negara berkembang. Salah satu proposal konkret
yang diajukan sebelum rapat adalah pembentukan kelompok
kerja yang fokus membantu negara berkembang untuk mengukur indikator e-dagang domestik dan menyatukannya dengan
cara pandang global.

Beberapa kondisi pendukung e-dagang termasuk perlunya
meningkatkan strategi aspek digital dari Fasilitasi Perdagangan
, untuk mengatasi hambatan lintas batas untuk pembayaran
digital, dan adopsi tindakan nyata untuk mendukung perusahaan kecil dan menengah (SME), bersamaan dengan memelihara kepercayaan dalam perdagangan lintas batas.

Sepanjang minggu, semakin jelas bahwa e-dagang itu adalah
isu multidimensi yang tidak bisa ditangani tanpa kolaborasi
antara sektor swasta dan publik.
Peran sektor bisnis untuk melindungi konsumen daring juga
didiskusikan, selain perlunya memperkenalkan kepentingan
dan keprihatinan konsumen saat negosiasi dagang, terutama
dalam konteks data pengguna telah menjadi aset yang sangat
berharga.

Tema utama Pekan E-dagang adalah ‘Dimensi pembangunan di
platform digital’ sehingga beberapa sesi didedikasikan untuk
mendiskusikan dampak ekonomi dan sosial dari platform
daring. Beberapa sesi fokus pada interaksi antara UKM dan
platform, sementara lainnya fokus di platform yang menyediakan pekerjaan dan standar yang diperlukan untuk mencapai kondisi adil bagi pekerja. Dampak dari ekonomi berbasis
platform untuk masa depan juga didiskusikan di dialog tingkat
tinggi para menteri.

Pertukaran data tanpa hambatan dan platform daring bisa
menjadi tantangan untuk pengembangan selanjutnya sekaligus
menjadi isu penting. Kalau data adalah minyak yang baru, artinya tidak boleh diberikan secara gratis dari negara berkembang ke perusahaan besar asing.

Pada 18 - 20 April, pemerintah duduk bersama lagi di sesi kedua
Kelompok Ahli Antarpemerintah di E-dagang dan Ekonomi
Digital. Rapat kali ini memberikan kesempatan untuk berbagi
pengetahuan antar pemerintah, akademisi dan perwakilan bisnis. Diskusi membahas keuntungan dan platform daring serta
sulitnya kondisi bekerja untuk para tenaga kerja di pasar kerja
daring. Kenyataan ini mengharuskan adanya pembaharuan
terkait misalnya, kebijakan kompetisi, industri, perdagangan,
dan privasi.

Juga, potensi konsekuensi negatif lain seperi ketentuan yang
menghalangi penyingkapan kode perangkat lunak – di bidang
yang sangat beragam seperti keamanan nasional, keselamatan publik dan produksi makanan – juga dianalisis.
Teknologi baru dan pendekatan bisa berperan penting dalam
mendukung e-dagang. Contoh yang diberikan adalah penggunaan blockchain untuk meningkatkan fasilitas perdagangan,
dan di mana e-Residency, Estonia telah memungkinkan
terbentuknya identitas digital yang disiapkan oleh Pemerintah
Estonia, memberikan kesempatan untuk menggunakan platform digital dari negara itu untuk akses ke pasar Eropa.
Beberapa sesi membahas pentingnya meningkatkan upaya
membangun kapasitas secara umum, juga secara khusus
memperbaiki keahlian tertentu seperti mendorong kewirausahaan di Afrika.
Contoh konkret inisiatif pembangunan kapasitas juga dibagikan, seperti kursus e-dagang yang dibuat oleh DiploFoundation,
CUTS International Geneva, the International Trade Center,
UNCTAD dan the GIP.
Silakan baca laporan kami dari sesi-sesi yang membahas kebijakan digital selama Pekan E-dagang UNCTAD.
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ANALISA
I N D O N E S I A

PERSENJATAAN OTONOM: MENCARI DEFINISI DAN PILIHAN KEBIJAKAN
Persenjataan yang sepenuhnya otonom mungkin belum ada, tetapi kemungkinan pengembangan dan penggunaannya menjadi pusat perhatian negara anggota kepada Konvensi untuk Bentuk Senjata Konvensional
Tertentu. Sejak November 2017, Kelompok Ahli Pemerintah (GGE) telah membahas potensi dampak Sistem
Senjata Otonom Mematikan (LAWS) dan pilihan kebijakan untuk menata kelola isu ini. Kelompok ini bertemu
bulan ini di Jenewa dan kami meringkasnya untuk Anda.
Menjawab tantangan LAWS

Beberapa pihak berpendapat tak perlu ada peraturan baru.
Keprihatinan terkait LAWS dan kepatuhan atas hukum kemanusiaan bisa diatasi melalui penguatan Pasal 36 dari Protokol
Tambahan I dari Konvensi Jenewa – yang harus memastikan tidak ada senjata tak berbasis hukum yang dibuat dan
digunakan.

Menindaklanjuti pekerjaan mereka sejak November 2017, GGE
bertemu untuk mencoba mengatasi perhatian atas kemanusiaan dan keamanan akibat potensi pengembangan LAWS.
Beberapa negara mengungkap keprihatinan soal senjata otonom yang berpotensi menjadi ajang balap senjata internasional
yang secara fundamental akan mengubah cara berperang dan
membangun kekuatan tidak seimbang antar-negara. Mereka
juga menyoroti potensi LAWS untuk digunakan aktor non-negara serta kelompok teroris.

Momentum untuk mendeklarasikan secara politis bahwa
manusia tetaplah pihak yang paling bertanggung jawab atas
penggunaan kekuatan mematikan dan kontrol yang cukup atas
LAWS juga makin meningkat di negara anggota.
Makin banyak negara anggota yang mengutarakan dukungan
mereka untuk instrumen hukum yang melarang pengembangan dan penggunaan LAWS, dan moratorium atas proses pengembangan dan penggunaan yang sedang berlangsung, berdasarkan etika, hukum dan risiko teknologi atas
kemanusiaan.

Di tingkat teknis, ada risiko terkait dengan kesalahan di mesin
serta bias di algoritma, termasuk kemungkinan mereka diretas atau dicampuri pihak luar. Juga ada masalah etika di mana
memungkinkan mesin – yang tidak memiliki etika mendalam
maupun emosi – mengambil keputusan untuk mencabut nyawa
orang. Dari kacamata legal, pertanyaan utama adalah apakah
LAWS mampu patuh terhadap hukum kemanusiaan internasional dan hukum manusia lainnya?

Apa selanjutnya?
Seperti tergambarkan di ringkasan Ketua, sesi GGE telah
membahas lebih lanjut konsep LAWS dan mempromosikan
pengertian umum terutama ide pentingnya kendali manusia.
Pertemuan kelompok ini pada Agustus 2018 akan menentukan apakah pengertian sama ini bisa berakhir pada rekomendasi konkrit.

Mencari definisi
Memutuskan apa dan bagaimana definisi LAWS tetap menjadi salah
satu poin penting dalam debat. Ketika sebagian negara lebih senang
menjaga debat tetap fleksibel, sebagian lainnya menekankan pentingnya definisi supaya mereka bisa maju ke pilihan kebijakan.

Di sisi lain, potensi dampak otomatisasi dan AI untuk perang
maupun keamanan internasional kemungkinan akan tetap
menimbulkan banyak debat di ruang publik. Bulan ini misalnya,
The Economist menyajikan satu artikel di edisi terbaru tentang senjata otonom, dengan mengkaji buku Paul Scharre’s
Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War.
Sementara Rand Corporation mempublikasikan makalah tentang Bagaimana Kecerdasan Buatan dapat berdampak kepada
risiko perang nuklir.

Pendekatan yang sepertinya semakin banyak mendapat
dukungan adalah menggambarkan LAWS sebagai senjata yang
memiliki sistem otonom untuk melaksanakan fungsi kritis
seperti, memilih dan menyerang target tanpa intervensi manusia. Namun, diskusi ini belum selesai, karena beberapa pihak
menggarisbawahi pentingnya memahami apa itu terminologi
‘fungsi kritis’, sementara pihak lain memberikan perhatian
pada penggunaan kata ‘mematikan’, menyatakan bahwa senjata apapun bisa menimbulkan bahaya besar, meskipun tidak
dimaksudkan untuk begitu.

Baca lengkap makalah pemaparan tentang hasil dari pertemuan
GGE di bulan April.

Kontrol manusia yang berarti serta
pertanggungjawaban manusia
Ada kesepakatan umum bahwa kontrol manusia yang berarti,
sangat penting dalam proses pengembangan dan penggunaan LAWS. Hal yang tetap sulit adalah mendefinisikan konsep
seperti ‘kontrol’, ‘berarti’ dan ‘cukup’.
Isu lain yang didiskusikan adalah perlunya akuntabilitas dan
tanggung jawab manusia di semua tingkat kehidupan senjata
otonom mulai dari pengembangan, uji coba dan penggunaan.
Terkait pertanyaan siapa yang paling bertanggung jawab apabila sistem senjata ini disalahgunakan atau tidak berfungsi,
sebagian besar setuju bahwa tanggung jawab tetap berada di
manusia yang memutuskan untuk meluncurkan sistem ini.

Eksplorasi pilihan kebijakan
Ada keprihatinan bahwa senjata otonom dapat memicu lomba
persenjataan internasional, dan secara fundamental mengubah
perilaku peperangan.
Credit: U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson

Apakah hukum internasional cukup untuk menangani risiko
terkait LAWS? Bila tidak, apakah kita perlu memperbaiki pelaksanaan hukum saat ini, atau membuat instrumen baru?
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DALAM FOKUS
I N D O N E S I A

KESEHATAN DIGITAL: APLIKASI TEKNOLOGI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Ketika kehidupan kita sehari-hari semakin terdigitalisasi,
masalah kesehatan pun semakin bergantung pada teknologi.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) digunakan untuk
meningkatkan efisiensi melalui aplikasi, misalnya rekam medis
elektronik dan resep elektronik, sedangkan kesehatan dan
pengobatan jarak jauh memungkinkan akses jarak jauh terhadap pelayanan kesehatan.

maupun dokter). Teknologi percetakan 3D digunakan dalam prostetik, memungkinkan dikembangkannya anggota tubuh buatan
yang dibuat khusus dan disesuaikan untuk setiap individu. Dan
Robotik dan Kecerdasa Buatan memiliki lebih banyak aplikasi di
bidang medis, mulai dari robot medis sampai ke algoritma yang
dapat meningkatkan diagnosis medis dan perawatan.
Namun, tak bisa dihindari, kemajuan itu juga membawa beberapa dampak terhadap kebijakan digital, antara lain dalam
bidang keamanan perangkat, penyalahgunaan data personal,
dan ketidaksetaraan dalam mengakses solusi kesehatan digital.

Aplikasi kesehatan bergerak dan perangkat digital yang dapat
dipakai (wearable devices) dikembangkan untuk memantau, mendeteksi, dan mencegah masalah kesehatan (baik oleh pasien

Baca lagi pembangunan
teknologi dan dampak
kebijakan di kesehatan
digital di halaman khususnya di observatorium GIP
Digital Watch.

INFRASTRUKTUR

PEMBANGUNAN

Kemampuan untuk saling terkait dalam operasi
(interoperabilitas) antarsistem informasi dan
antarperangkat adalah sebuah tantangan
efisiensi dari sistem kesehatan digital. Hal
tersebut dapat diselesaikan melalui
penggunaan standar teknis bersama.
Konvergensi antara big data, Kecerdasan
Buatan, dan Internet of Things memungkinkan
solusi kesehatan yang semakin efisien, tapi
juga berdampak keprihatinan
proteksi data.

Semakin banyak pembangunan
terkait kesehatan digital, semakin
penting untuk segera mengatasi
kesenjangan digital. Masyarakat yang tidak
punya akses ke Internet tidak akan bisa
menikmati keuntungan kesehatan digital. Kurangnya
infrastruktur digital akan mengurani kemungkinan
penggunaan alat dan aplikasi kesehatan digital
secara nasional.

HAK ASASI MANUSIA

KEAMANAN

Ketika semakin banyak data
kesehatan diproses, kebocoran data
semakin umum terjadi. Serangan
Ransomware, seperti WannaCry,
mengancam fungsi dasar penyedia
layanan kesehatan. Perangkat yang
terhubung juga rentan terhadap
serangan siber. Standar enkripsi dan
keamanan siber dapat membantu
mengatasi beberapa tantangan ini.

DAMPAK KEBIJAKAN
DARI KESEHATAN DIGITAL

HUKUM

Pada umumnya, data kesehatan dianggap
sangat sensitif di banyak yurisdiksi, dan
kerangka hukum mencakup aturan lebih
ketat untuk privasi dan keamanan,
cakupan terbatas untuk siapa yang
mendapat akses dan bagaimana, dan
akurasi tinggi dari aturan pembukaan
data, semua di bawah hukuman berat.
Sama pentingnya, pasien membutuhkan akses ke informasi kesehatan
mereka sendiri, dalam bentuk yang
memudahkan transfer
secara digital.

EKONOMI

Kesehatan adalah sektor yang sangat
diatur di negara-negara seluruh dunia.
Biasanya, pelayanan kesehatan
berlingkup nasional. Kesehatan digital
dapat membuka isu yurisdiksi untuk
layanan kesehatan digital yang diberikan
lintas batas negara. Pertanggungjawaban
dokter dan rumah sakit juga akan menjadi
isu besar untuk kesehatan digital.

Ekspansi pasar kesehatan digital dapat mendukung
pertumbuhan ekonomi. Namun, perlindungan
konsumen juga menjadi perhatian. Meningkatnya
transparansi dari bagaimana produk dan jasa
kesehatan yang terkait data sebenarnya berfungsi,
dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.
Kesehatan digital juga mungkin menimbulkan
pertanyaan baru dalam mengatur bidang
farmasi di tingkat nasional dan
internasional.

Pindai kode untuk mengunduh
versi digital newsletter

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