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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 MEI
1. Dampak GDPR Uni Eropa mulai terasa
Mei merupakan bulan yang diantisipasi karena Peraturan
Perlindungan Data Pribadi (GDPR) mulai berimbas.
Peraturan ini memicu para perusahaan dan organisasi
untuk, dalam sebelas jam, segera memperbarui kebijakan
privasi dan memastikan praktik e-dagang mereka sejalan
dengan GDPR.
GDPR, yang menggantikan Perintah Perlindungan Data
tahun 1995, mempengaruhi bagaimana data pribadi warga
negara Uni Eropa (UE) ditangani dan diproses. Dampaknya
terasa sampai luar UE karena semua perusahaan di luar
Eropa yang memproses data warga negara UE harus
mematuhi peraturan itu.
Begitu peraturan ini berlaku, kasus hukum pertama langsung muncul. ICANN mengajukan tuntutan hukum melawan
EPAG, registrar nama domain di Jerman, karena menghentikan pengumpulan informasi terkait kontak administrasi dan teknis saat pendaftaran nama domain. Sementara
registrar percaya pengumpulan data itu melanggar GDPR,
ICANN menganggap registrar itu telah melanggar kontrak
karena tidak patuh pada persyaratan pengumpuan data.

Dalam keputusan pengadilan beberapa hari setelah tuntutan
diajukan, Pengadilan Bonn menghentikan kasus ini. Sejalan
dengan prinsip minimalisasi data yang tercantum di GDPR,
pengadilan berpendapat bahwa pengumpulan dan penyimpanan data administratif maupun teknis untuk nama domain
tidaklah diperlukan. Pengumpulan data personal pendaftar
nama domain sudah cukup untuk keperluan terkait perlindungan terhadap penyalahgunaan nama domain.
Max Schreme, yang aktif mengampanyekan privasi di
Austria mengajukan tuntutan melawan Facebook dan
Google. Max menuduh mereka telah memaksa pengguna
menerima kebijakan pengumpulan data. Tuntuan senilai
€3,9 miliar ini diajukan melawan Facebook, , WhatsApp
dan Instagram melalui pengatur data di Austria, Belgia
dan Hamburg, sementara tuntutan ke Google senilai €3,7
miliar diajukan di Perancis.
GDPR juga menciptakan tantangan terhadap teknologi seperti blockchain. Blockchains yang tidak dibangun dalam skema
privasi akan menghadapi persoalan kepatuhan. Contohnya,
apakah blockchain bisa mematuhi Hak untuk Dilupakan apabila tidak ada mekanisme untuk menghapus data?
Selanjutnya di halaman 3

DI EDISI INI
BAROMETER
Ekonomi internet, hak-hak digital dan teknologi
baru adalah isu mengemuka bulan ini. Baca
perkembangannya di ringkasan kami.
Lebih lanjut di halaman 4, 5

INVESTIGASI ATAS FACEBOOK

CEO Facebook bertemu dengan para pemimpin
kelompok politik di Parlemen Eropa dan menghadapi pertanyaan di antaranya terkait perlindungan
data dan kebijakan konten.

KEUANGAN INKLUSIF

Lebih lanjut di halaman 6

Keuangan inklusif bisa mempercepat pembangunan,
dan teknologi digital serta kebijakan pemerintah memiliki peran penting.

Peraturan Perlindungan Data Pribadi (GDPR) Uni Eropa
(UE) telah berlaku sejak 25 Mei 2018, menempatkan peraturan lebih ketat atas pengumpulan dan penggunaan
data pribadi. Dampaknya tidak hanya di UE, tetapi pada
seluruh bisnis di dunia karena kebijakan ini berlaku pada
semua entitas yang menawarkan barang dan jasa atau
memantau perilaku pengguna di UE.

Lebih lanjut di halaman 7

GDPR
Uji pengetahuan Anda tentang GDPR dengan
teka-teki silang kami.
Lebih lanjut 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 bagian Past Events di observatori GIP Digital Watch.

Kekuasaan Tetap
dalam Pengawasan:
Media, Keadilan,
dan Aturan Hukum

Sesi pada 3 Mei 2018, menandai ulang tahun ke-25 Hari Kebebasan Pers PBB. Dalam sambutan
pembukaan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pentingnya kebebasan
pers dalam partisipasi demokrasi. Hal ini ditekankan kembali dalam diskusi, ketika peserta menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga Artikel 19 dari Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (yaitu kebebasan berekspresi) demi demokrasi. Disampaikan juga bahwa kebebasan pers
berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan #16, yang mendukung masyarakat damai
dan inklusif melalui pembangunan berkelanjutan. Walaupun mengakui bahwa digitalisasi berperan
penting dalam demokratisasi akses informasi, para peserta mengingatkan tentang tantangan disinformasi daring, dan menekankan peran edukasi dan literasi media untuk menghadapi tantangan
tersebut.

Komisi Sains dan
Teknologi untuk
Pembangunan –
Sesi ke-21

Pada sesi ke-21, yang berlangsung 14-18 Mei 2018, Komisi mengedepankan dua tema prioritas. Diskusi
tersebut mempertimbangkan peran sains, teknologi dan inovasi dalam meningkatkan porsi energi
terbarukan di tahun 2030 secara substansial. Walaupun sesi berfokus pada potensi teknologi untuk
pembangunan, banyak pembicara juga memperingatkan lambatnya respons kebijakan dibandingkan
digitalisasi di negara berkembang. Perhatian juga diberikan kepada upaya membangun kompetensi
digital untuk mengambil keuntungan dari teknologi yang ada dan sedang berkembang. Secara khusus,
dikemukakan bahwa mendidik perempuan dalam keterampilan teknologi informasi dan komunikasi
(ICT) sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Pertemuan ini membahas kemajuan dalam implementasi keputusan dari Pertemuan Puncak untuk Masyarakat Informasi
(WSIS). Geneva Internet Platform menyediakan laporan dari beberapa diskusi.

Komisi Global
untuk Masa
Depan Pekerjaan
– Pertemuan
ke-3

Komisi, didirikan oleh Organisasi Buruh Internasional dengan visi untuk mempelajari masa depan
pekerjaan, mengadakan pertemuan ke-3 pada 15-17 Mei 2018. Pada pertemuan tersebut, 28 anggota Komisi mulai mengerjakan laporan akhir mereka – dijadwalkan selesai awal 2019 – yang akan
memaparkan rekomendasi bagaimana mencapai masa depan pekerjaan yang menyediakan kesempatan layak dan berkelanjutan untuk semua. Beberapa isu yang dibicarakan selama diskusi termasuk
digitalisasi dan kesenjangan digital maupun dampaknya terhadap pekerjaan, inklusivitas, kesetaraan
jender, keterampilan dan pembelajaran sepanjang hidup, kesempatan kerja bagi pemuda, ketidaksetaraan pendapatan, pengukuran dari pekerjaan dan kesejahteraan, dan cara-cara untuk mencapai
pembangunan berkelanjutan. Komisi akan bertemu kembali pada 15-17 November 2018 untuk mendiskusikan konsep final dari laporan tentang masa depan pekerjaan.

Pertemuan
Puncak Dunia
Kecerdasan
Buatan untuk
Kebaikan

Pertemuan puncak, yang diadakan pada 15-17 Mei 2018, di Serikat Telekomunikasi Internasional
(ITU), bertujuan untuk mengidentifikasi aplikasi praktis dari Kecerdasan Buatan sebagai alat untuk
meningkatkan kualitas dan keberlanjutan kehidupan di Bumi. Debat dilakukan dalam empat jalur
utama. Jalur pertama tentang Kecerdasan Buatan dan citra satelit menekankan potensi penggunaan
data satelit dan Kecerdasan Buatan untuk mencapai Agenda 2030. Jalur kedua tentang Kecerdasan
Buatan dan kesehatan mengeksplorasi kemungkinan kontribusi dari algoritma dan Kecerdasan
Buatan untuk meningkatkan sistem kesehatan, secara khusus di negara berkembang. Jalur ketiga
tentang Kecerdasan Buatan, kota cerdas dan komunitas, melihat, antara lain pentingnya mengikutsertakan masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang sama pentingnya dalam pengembangan
dan implementasi proyek-proyek seperti itu. Jalur keempat, tentang kepercayaan dalam Kecerdasan
Buatan, mengemukakan cara-cara untuk menjembatani kesenjangan kebijakan dan teknikal untuk
mendapatkan Kecerdasan Buatan yang dapat dipercaya. Geneva Internet Platform menyediakan
laporan dari beberapa diskusi pada pertemuan punck tersebut.

Sidang
Kesehatan Dunia
– Sesi ke-71

Negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berkumpul di Jenewa pada 21-26 Mei 2018
untuk membicarakan kebijakan dan program saat ini dan masa depan organisasi tersebut. Isu terkait
penggunaan teknologi digital dalam layanan kesehatan termasuk isu dalam debat. Laporan tentang
meningkatkan akses ke teknologi yang membantu, disiapkan oleh Direktur Jenderal WHO, menggarisbawahi perlunya kebijakan untuk membuat teknologi membantu yang makin terjangkau dan
lebih mudah diakses di seluruh dunia. Laporan lain tentang penggunaan teknologi digital yang tepat
untuk kesehatan publik menguraikan peran teknologi digital dalam memperkuat sistem kesehatan,
dan menyerukan negara-negara anggota untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menerapkan kesehatan digital. Seruan ini diulangi kembali dalam sebuah resolusi tentang kesehatan digital,
yang mendorong negara-negara untuk memprioritaskan penggunaan solusi kesehatan digital dalam
usaha mereka untuk memungkinkan layanan kesehatan universal. Resolusi tersebut juga meminta
WHO untuk mengembangkan strategi global untuk kesehatan digital.
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 MEI
Sambungan dari halaman 1

Efektivitas GDPR sudah mulai terlihat, tapi ujian sesungguhnya ada pada pelaksanaan oleh para regulator.

terbaru sistem AI, terus menerus menjadi sorotan media
massa.

2. Investigasi praktik Facebook terus berlangsung

Bulan ini, AI kembali dibicarakan karena intervensi
Presiden Perancis Macron di konferensi Viva Technology
di Paris. Macron mengusulkan perlunya struktur global
yang disepakati bersama, untuk melakukan koordinasi atas
peraturan dan menciptakan pemikiran yang sama soal AI.

Setelah CEO Facebook Mark Zuckerberg menghadapi pertanyaan intensif dari Kongres Amerika, sekarang saatnya
dia menghadapi hal sama di Parlemen Eropa.
Kehadiran, pertanyaan yang diajukan, serta jawabannya ditanggapi dengan reaksi beragam. Banyak yang
berpendapat CEO Facebook menepis beberapa pertanyaan sementara yang lain berpendapat para politisi tidak
mampu bertanya dengan tepat.

Terkait AI, penggunaan teknologi pengenalan wajah (facial
recognition technology/FRT), menimbulkan perhatian di
Inggris sebagai tindak lanjut dari publikasi Face off: The lawless growth of facial recognition in UK policing. Laporan
itu berpendapat bahwa penggunaan FRT berdampak pada
tingginya angka orang-orang tidak bersalah yang menjadi
tersangka.

Misalnya, tidak seperti dengar pendapat Amerika, sedikit
sekali disebut soal peraturan di pemeriksaan Eropa.
Pertanyaan terkait “profil bayangan” banyak dihindari. Pada
saat bersamaan, beberapa isu dibahas cukup komprehensif.
Seperti tiga persoalan utama yang diidentifikasi sebagai peta
jalan untuk menghadapi berita bohong: pengelolaan spam,
melawan akun palsu dan menangani orang-orang yang tidak
bermaksud buruk tetapi menyebar informasi salah.

Keprihatinan sama juga muncul di Amerika Serikat, ketika
Amazon diminta berhenti menjual FRT kepada pemerintah
Amerika. Lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil telah
menandatangani surat yang meyakini bahwa teknologi
dari Amazon ‘telah disalahgunakan oleh pemerintah’, dan
‘berpotensi memberikan ancaman kepada komunitas, termasuk orang-orang kulit berwarna dan imigran’. Amazon
diminta untuk ‘menghentikan pemberian wewenang pada
alat pengawasan pemerintah yang mengancam konsumen
dan komunitas di negara’, dan untuk ‘membela hak asasi
sipil dan kebebasan warga negara’.

Sangat mungkin perusahaan besar, terutama empat terbesar (Google/Alphabet, Apple, Facebook dan Amazon) akan
terus diawasi, karena model bisnis berbasis data mereka
makin bernilai. Kendati ada banyak peluru yang dihindari, tapi
tren ini akan terus berlangsung di bulan-bulan mendatang.

Dalam kerangka penggunaan teknologi yang tidak tepat itu,
Deklarasi Toronto yang diumumkan saat RightsCon 2018,
menggarisbawahi kewajiban pemerintah dan perusahaan
teknologi untuk mencegah diskriminasi yang mungkin
dilakukan mesin pembelajar, dan dalam beberapa kasus
melanggar hukum hak asasi manusia yang telah berlaku.

3. Pengembangan kecerdasan buatan kembali
mengemuka
Pengembangan kecerdasan buatan (AI), termasuk riset
terbaru, penciptaan poros atau pusat riset AI, dan capaian

Penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh pemerintah menimbulkan banyak keprihatinan terkait potensi dampak
negatif pada hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.
Kredit: Alexander Baxevanis
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KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN BULAN MEI
Barometer bulanan mengikuti perkembangan kebijakan publik untuk isu 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 dibanding bulan sebelumnya. Baca perkembangan masing-masing isu di sini.

Arsitektur Tata
Kelola Internet
Global

Relevansi tetap

Pembangunan
Berkelanjutan

Dalam pernyataan Kerja Sama Keamanan Siber , para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara (ASEAN) mengonfirmasi bahwa hukum internasional berlaku di ruang siber. Kementerian
yang relevan melakukan identifikasi norma dan praktik perilaku negara yang bertanggungjawab di
ruang siber untuk kemudian membuat daftar dan kemudian diadaptasi dan diterapkan.
Komisi Global untuk Stabilitas Ruang Siber (GCSC) mengadopsi Panggilan untuk Melindungi
Infrastruktur Pemilihan Umum. Para Komisioner menambah beberapa norma termasuk menolak adanya tambahan kerawanan di produk dan jasa ruang siber; advokasi agar pemerintah membuka kerawanan perangkat lunak dan perangkat keras ke penjual; dan terus mencari definisi elemen inti dari Internet sebagai benda publik.
Dalam pertemuan Komisi Pita Lebar untuk Pembangunan Berkelanjutan , ringkasan laporan
untuk perkembangan di empat negara belum berkembang (LDCs) – Kamboja, Rwanda, Senegal
dan Vanuatu. Laporan itu mengangkat pentingnya permintaan pita lebar serta penggunaan secara
efektif yang tidak sejalan dengan pasokan yang masuk.

Relevansi tetap

Keamanan
Pemerintah Inggris mengenalkan peraturan baru untuk melindungi infrastruktur kritis milik
negara dan layanan digital dari, di antaranya, serangan siber dan rusaknya jaringan komputer.
Relevansi tetap

Dalam rapat dengan lebih dari 50 tokoh kunci industri teknologi, Presiden Perancis Macron
mengingatkan bahwa industri tidak bisa hanya menumpang gratis kepada masyarakat tanpa berbuat lebih. Isu perpajakan adalah salah satu topik yang yang dibahas.

E-dagang
dan ekonomi
Internet

Relevansi meningkat

Lebih dari 40 anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan pernyataan bersama
meminta para negara untuk menahan diri mengadopsi tindakan proteksi dan menyelesaikan
perbedaan melalui sistem multelateral.
Amerika dan Cina sepakat untuk mengambil tindakan efektif untuk mengurangi perdagangan yang
defisit antara Amerika dan Cina. Perbincangan itu menangkal tarif Bagian 301 yang Washington
siapkan untuk diambil di Cina. Pernyatan Visi bersama antara Australia dan Perancis akan membuka jalan baru negosiasi untuk Kesepakatan Perdagangan Bebas antara Australia dan Uni Eropa.
Pengadilan Tinggi California menuliskan persyaratan di mana perusahaan --termasuk perusahaan di
bidang ekonomi berbagi --harus patuh untuk memasukan pekerja mereka sebagai kontraktor individual dan bukan pegawai. Sementara itu, pengadilan federal Seattle mengeluarkan peraturan di 2015
yang mengatakan pembangunan serikat Uber dan Lyft melanggar hukum. Di Mesir, perundangan
baru terkait pengaturan jasa berbagi kendaraan disambut dengan baik oleh Uber dan Careem.

Hak digital

Relevansi meningkat

GDPR Uni Eropa berlaku mulai 25 Mei 2018 dan kasus hukum pertama langsung muncul. Pengadilan
di Jerman menolak kasus yang diajukan ICANN melawan registrar nama domain EPAG setelah
keputusannya untuk tidak lagi mengumpulkan kontak administratif dan teknis ketika nama domain
didaftarkan. Max Schreme, yang melakukan kampanye aktif privasi di Austria mengajukan pengaduan hukum melawan Facebook dan Google, menuduh mereka memaksa pengguna menerima
kebijakan pengumpulan data.
CEO Facebook, Mark Zuckerberg bertemu para pemimpin politik di Parlemen Eropa, membawa
reaksi berbeda terkait pertanyaan yang ditanyakan dan respon dari CEO.
Komite Menteri Dewan Eropa mengadopsi Tambahan Protokol yang memperbarui Konvensi untuk
Perlindungan Individu terkait Proses Otomatis dari Data Personal. Perubahan tersebut mensyaratkan pengolahan data personal untuk menerapkan prinsip privasi terencana dan memperkenalkan
perlindungan untuk individu yang terkait dalam konteks algoritma pembuatan keputusan.
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Yurisdiksi dan
isu hukum

Melanjutkan usaha untuk memblokir aplikasi pesan Telegram, otoritas Rusia memblokir lebih dari
15,8 juta alamat IP dan 50 layanan termasuk VPN dan layanan web anonim.

Relevansi tetap

Iran juga melarang Telegram setelah menyatakan bahwa aplikasi tersebut mendorong pemberontakan bersenjata. Mizan, sistem pengadilan Iran, memblokir lisensi Telegram untuk beroperasi di
Iran, mengatakan bahwa aplikasi tersebut digunakan untuk aktivitas ilegal.

Infrastruktur

Facebook dan Qualcomm membuat kemitraan untuk membuat koneksi Internet kecepatan tinggi
ke kota-kota. Tim Respons Darurat Komputer AS (US -CERT) menerbitkan peringatan terhadap
malware yang baru ditemukan dan menargetkan peralatan jaringan. Malware VPNFilter memiliki
potensi untuk memutus akses Internet untuk ratusan dari ribuan pengguna. Malware tersebut telah
menginfeksi sedikitnya 500.000 peralatan di 54 negara, menurut Cisco’s Talos Intelligence Unit.

Relevansi tetap

Senat AS telah memutuskan, melalui pemungutan suara, untuk menggulingkan keputusan FCC
yang membatalkan aturan netralitas jaringan. Dengan hasil 52-47 suara, Senat menyetujui keputusan bersama untuk ‘penolakan kongres’ terhadap keputusan FCC pada Desember 2017. Untuk
mengembalikan aturan lama FCC (tertanggal 2015 lalu), keputusan tersebut harus lolos di Dewan
Perwakilan dan disahkan oleh Presiden AS.

Netralitas
jaringan

Sementara itu, pengembalian Internet Freedom Order oleh FCC, pembatalan aturan netralitas jaringan 2015, akan berlaku di bulan Juni.

Relevansi meningkat

Presiden Perancis telah menyerukan negara-negara untuk bersepakat dalam sebuah struktur
global umum bagi Kecerdasan Buatan. Struktur tersebut tidak akan menjadi aturan, tapi lebih
kepada koordinasi regulasi dan membuat pemikiran yang sama pada Kecerdasan Buatan.
Deklarasi Toronto, diterbitkan selama RightsCon 2018, menggarisbawahi kewajiban pemerintah
dan perusahaan teknologi untuk mencegah sistem pembelajaran mesin dari diskriminasi dan melanggar hak asasi manusia.

Teknologi
baru
(IoT, AI, dll.)

Dalam serangkaian tindakan untuk memodernisasikan sistem transportasi Eropa, Komisi Eropa
menerbitkan sebuah komunikasi berjudul On the road to automated mobility: An EU strategy for
mobility of the future. Komunikasi tersebut menguraikan aksi yang ditujukan untuk mencapai
ambisi Uni Eropa menjadi ‘pemimpin dunia dalam menerapkan mobilitas yang terkoneksi dan terotomasi’. Perusahaan mobil swa-kendara yang berbasis di California Drive.ai telah mengumumkan
bahwa mereka mengoperasikan kendaraan yang sepenuhnya tanpa supir, tanpa supir pengaman
di kursi supir, di jalanan umum kota Frisco, Texas, AS. Uber telah mengumumkan keputusan untuk
menghentikan program mobil swa-kendara di Arizona, AS, dua bulan setelah sebuah mobil otonom Uber terlibat dalam kecelakaan fatal di negara bagian tersebut.

Relevansi meningkat

AKAN DATANG DI BULAN JUNI
30 MEI – 1 JUNI

5–6 JUNI

8–9 JUNI

24–29 JUNI

25–28 JUNI

Konferensi
Internasional tentang
Konflik Siber 2018
(Tallinn, Estonia)

EuroDIG 2018
(Tbilisi, Georgia)

Pertemuan Puncak
G7
(Charlevoix, Kanada)

Konferensi Tahunan
FIRST ke-30
(Kuala Lumpur,
Malaysia)

ICANN62
(Panama City,
Panama)

JUNE

JULY

4–7 JUNI

7–8 JUNI

18 JUNI – 6 JULI

25–26 JUNI

26–27 JUNI

Pertemuan Puncak
IoT Global
(Bilbao, Spain)

Konferensi Inovasi
Big Data
(Frankfurt, Jerman)

Dewan Hak Asasi
Manusia PBB – Sesi
ke-38
(Jeneva, Swiss)

Sidang Digital 2018
(Sofia, Bulgaria)

Webit.Festival Eropa
(Sofia, Bulgaria)

Untuk informasi acara yang akan datang, kunjungi http://dig.watch/events
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CEO FACEBOOK BERTEMU MEP MEMBAHAS KEBIJAKAN PRIVASI DAN KONTEN
Setelah bersaksi selama lebih dari 11 jam di depan Kongres AS pada April lalu, bulan ini CEO Facebook Mark
Zuckerberg pergi ke Brussels untuk menemui pimpinan kelompok politik di Parlemen Eropa. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari dua jam, para pimpinan menyinggung isu beragam, termasuk potensi
Facebook menjadi monopolistik di pasar, pertanggungjawaban Facebook terkait konten yang dimuat, perpajakan, serta perlindungan privasi dan data.
Melawan campur tangan pemilu di masa depan. Facebook
‘berkomitmen’ untuk lebih proaktif mencegah Facebook
disalahgunakan pihak yang ingin mempengaruhi pemilu.
Rencana Facebook adalah untuk membangun lebih banyak
alat bantu Kecerdasan Buatan untuk melawan akun palsu,
bekerja sama dengan komisi pemilu, dan meningkatkan
tranparansi terkait iklan politik.

Format yang disetujui untuk pertemuan tersebut, anggota Parlemen Eropa (MEP) mengajukan pertanyaan ke
Zuckerberg secara bergantian, dan CEO menjawab sesudahnya. Dalam tanggapannya, CEO Facebook tidak menjawab secara langsung semua pertanyaan, membuat MEP
yang hadir tidak puas, tapi dia berkomitmen timnya akan
menjawab secara tertulis. Dalam jawaban yang dia berikan, Zuckerberg mendasarkan pada beberapa hal berikut:

Regulasi. Mengulangi hal yang dinyatakan pada saat kesaksian di depan Kongres AS, Zuckerberg mencatat bahwa
pertanyaannya bukan apakah seharusnya ada regulasi, tapi
regulasi apa yang tepat. ‘Sejumlah regulasi’ tidak bisa dihindari, tapi juga harus fleksibel mengakomodir inovasi baru.

Menggunakan Kecerdasan Buatan untuk memberantas konten tidak pantas. Penggunaan Kecerdasan Buatan untuk kebijakan konten bukan berita baru, dan Zuckerberg mengulangi
hal ini. Menggarisbawahi bahwa konten tak pantas, seperti
ujaran kebencian, perundungan, konten terkait terorisme, dan
berita bohong, tidak punya tempat di Facebook, CEO menjelaskan bahwa perusahaan sedang mengembangkan dan
mengimplementasikan Kecerdasan Buatan untuk meningkatkan proses identifikasi dan menghapus konten tidak pantas.

Bagaimana Facebook memandang kompetisi. Zuckerberg
berbicara tentang kompetisi dari dua sudut pandang. Di
lain sisi, dia menjelaskan bahwa Facebook berada di ruang
sangat kompetitif: ‘Pesaing baru muncul setiap hari, jadi
kami mencoba untuk tetap relevan setiap hari.’ Di lain sisi,
CEO mengingatkan MEP bahwa model bisnis perusahaan
didasarkan pada iklan, dan ada 70 juta bisnis yang menggunakan Facebook. Dengan memberikan kesempatan
sama terhadap usaha kecil dan besar untuk menjangkau
pelanggan, Facebook mempromosikan kompetisi, ujarnya.

Peta jalan untuk mengatasi berita bohong. Facebook
menjelaskan apa yang mereka identifikasi sebagai ‘penyebab utama masalah’.
• Spam. Karena spam kebanyakan didorong oleh tujuan
finansial, Facebook melawannya dengan ‘membuang
model keuntungan mereka’.
• Akun palsu. Ketika orang menggunakan akun palsu,
akuntabilitas berkurang, ujar Zuckerberg. Facebook
mengembangkan cara untuk mengidentifikasi akun
palsu. Perusahaan telah menghapus 580 juta akun
palsu dalam kuartal pertama 2018.
• Orang yang tidak bermaksud buruk tetapi membagi
informasi salah. Facebook bekerja dengan pencari
fakta pihak ketiga untuk mengidentifikasi berita yang
mungkin bohong dan untuk meminimalisasi berita tersebut dibagikan di Facebook. Ketika konten tersebut
teridentifikasi, alat bantu digunakan untuk mengurangi
penampilan konten ini dan sebagai gantinya memprioritaskan konten yang lebih akurat. Perusahaan berencana untuk mengimplementasikan mekanisme ini di
sebanyak mungkin negara dan bahasa.

Pajak. Satu dari pertanyaan yang diberikan MEP adalah apakah Facebook berkomitmen untuk membayar pajak di mana
Facebook beroperasi dan tidak menyalurkan keuntungan
yang didapat di suatu negara melalui negara lain yang membebaskan pajak. Jawaban yang diberikan: Facebook selalu
membayar pajak di negara di mana mereka memiliki basis
operasi, termasuk Eropa, di mana mereka berinvestasi besar.
Netralitas platform dan bias politik. Satu keprihatinan
yang diutarakan MEP adalah apakah Facebook benar-benar platform netral secara politis. ‘Kami berkomitmen untuk menjadi platform untuk semua paham’, jawab
Zuckerberg, sembari menyatakan bahwa perusahaannya
bersumpah untuk tidak melakukan penghapusan konten
atau ranking berdasarkan posisi politik.
Profil bayangan. Hal lain yang dicari kejelasannya oleh
MEP adalah terkait praktik Facebook mengumpulkan dan
memindahkan data individu yang tidak memiliki akun
Facebook (‘profil bayangan’). Diingatkan terhadap pertanyaan ini di akhir pertemuan, Zuckerberg menjawab bahwa
perusahaan membangun fitur ‘bersihkan riwayat’ yang
memungkinkan pengguna untuk menghapus data riwayat
penjelajahan Internet mereka, menambahkan bahwa ‘di
sisi keamanan, kami berpikir adalah penting untuk menjaga pengguna di komunitas kami.’ Jawaban ini dianggap
sebagai usaha untuk menghindari jawaban yang jelas terhadap pertanyaan tersebut, membuat MEP tidak puas.
Seperti komitmen Zuckerberg, timnya telah membuat jawaban
susulan tertulis untuk pertanyaan yang diajukan selama pertemuan di Parlemen Eropa. Masih belum jelas apakah MEP
menganggap jawaban tersebut lebih memuaskan atau tidak.

Kredit: Parlemen Eropa
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DALAM FOKUS
I N D O N E S I A

KEUANGAN INKLUSIF DAN KEBIJAKAN DIGITAL
Ada ketertarikan yang berkembang dalam keuangan inklusif sebagai cara untuk mempercepat realisasi
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Keuangan inklusif adalah tentang individu yang bergelut di bidang
ekonomi di luar perbankan dan sistem finansial, mengandalkan tekonologi digital seperti telepon genggam
dan blockchain. Tapi ketika teknologi menyediakan cara, kebijakan pemerintah menjadi penentu untuk diterapkannya keuangan inklusif dalam ekonomi seluruh dunia.
Akses individu ke perbankan dan sistem finansial tetap Monopoli dan interoperabilitas
menjadi tantangan di dunia. Tantangan ini dapat diatasi
melalui penggunaan teknologi digital, seperti ditunjukkan
oleh Sistem pembayaran bergerak M-Pesa di Kenya.
Namun, teknologi saja tidak cukup. Dibutuhkan kebijakan
untuk membuat sebuah lingkungan yang memungkinkan
suksesnya keuangan inklusif. Sukses M-Pesa, dimungkinkan karena regulasi yang mencakup tiga area: telekomunikasi, keuangan dan kompetisi. Di sini kita melihat sinergi
keuangan inklusif dan kebijakan digital.

Seperti di industri teknologi lain, monopoli mudah berkembang di finansial daring. Monopoli dapat mendorong
penyedia layanan finansial kecil keluar dari pasar dan
membatasi pilihan. Contohnya, M-Pesa mencakup 80%
finansial bergerak di Kenya. Untuk mengurangi monopoli,
Yayasan Gates mengembangkan perangkat lunak open-source gratis, Mojaloop, yang membuat interoperabilitas
pembayaran antar platform lebih mudah. Interoperabilitas
layanan juga akan melindungi aset orang miskin, tidak terkait dengan apa yang terjadi dengan perusahaan.

Inklusi digital dan akses Internet bergerak

Keamanan

Keuangan inklusif bergantung pada inklusi digital. Dalam
kasus M-Pesa, akses ke telepon genggam memfasilitasi
akses ke layanan finansial. Walaupun cakupan layanan
telepon genggam meningkat secara global, tantangan berikutnya adalah akses ke Internet untuk layanan yang lebih
maju, termasuk e-dagang. Di sini, rintangan utama adalah
untuk mengatasi akses Internet di daerah terpencil dan
pedesaan.

Keamanan relevan untuk keuangan inklusif digital dari
beberapa perspektif. Pertama, ketahanan dan keamanan
siber dari infrastruktur. Infrastruktur tersebut rawan terhadap serangan siber, seperti insiden kriminal siber 2016
SWIFT, di mana lebih dari 100 juta dollar AS dicuri dari Bank
Sentral Bangladesh. Kedua, keuangan inklusif dipengaruhi
oleh supervisi terkait keamanan dari transaksi finansial.
Contohnya, perlawanan terhadap terorisme sering membutuhkan kontrol transaksi finansial lebih detail. Persyaratan
keamanan yang lebih ketat untuk sektor finansial membuat
start-up dan aktor baru lebih sulit memasuki dunia keuangan inklusif. Ketiga, keuangan inklusif dapat mempengaruhi keamanan di negara-negara seluruh dunia. Uang digital lebih aman ketimbang uang tunai. Tanpa uang tunai ‘di
bawah bantal’, pencurian dan kriminalitas akan berkurang.

Identitas digital
Sistem identitas digital yang efektif adalah syarat untuk
keuangan inklusif. Aadhaar system di India, yang memberikan identitas digital untuk 99% dari populasi India, adalah
landasan bagi proyek keuangan inklusif di negara tersebut.
Sistem biometrik sangat penting dalam hal keuangan inklusif
bagi warga buta huruf atau tanpa dokumen identitas. Bank
dan penyedia layanan finansial dapat menggunakan identitas
digital yang unik sebagai dasar pemberian layanan finansial.

Perpajakan

Big data dan Kecerdasan Buatan

Keuangan inklusif dapat berimbas kepada sistem perpajakan. Adanya sistem pembayaran daring membantu
meningkatkan pengumpulan pajak dan mengurang ekonomi
hitam, dengan menyediakan bukti transaksi yang abadi dan
mengurangi biaya transaksi dalam administrasi pajak.

Seperti diuraikan dalam sebuah laporan oleh The Economist,
big data dan Kecerdasan Buatan juga dapat memfasilitasi keuangan inklusif. Keputusan pemberian dukungan finansial biasanya didasarkan pada apa yang disebut riwayat kredit dari nasabah. Namun, menjadi masalah ketika nasabah tidak memiliki
riwayat kredit. Teknologi membantu di sini: data terkait penggunaan telepon genggam dan aplikasi dapat dianalisis oleh
pemberi pinjaman – melalui kombinasi big data dan algoritma –
untuk menentukan apakah seseorang mampu dan dapat diberikan pinjaman. Namun, penggunaan analitik seperti ini juga
memunculkan kekhawatiran tentang privasi dan kemungkinan
bias dalam bagaimana algoritma bekerja dan keputusan dibuat.

Baca analisis lebih banyak pada keuangan inklusif di
observatori GIP Digital Watch.

Privasi dan perlindungan data
Penggunaan data dalam keuangan inklusif memunculkan pertanyaan tentang privasi. Ketika orang menukarkan data pribadi mereka untuk akses ke layanan finansial
yang lebih baik, mereka mulai khawatir tentang kehilangan
kendali atas penggunaan data mereka. Sebagai contoh, di
Cina, peringkat finansial semakin dekat ke ‘sistem peringkat kredit sosial’ yang menentukan siapa ‘warga baik’ dan
siapa yang bukan.

Teknologi menyediakan alat bantu keuangan inklusif di seluruh
dunia. Kredit: Penasihat Khusus UN SG untuk Keuangan Inklusif/
Oktobernardi Salam
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TEKA-TEKI SILANG
I N D O N E S I A

GDPR: TES PENGETAHUAN
Peraturan Perlindungan Data Pribadi (GDPR) Uni Eropa berlaku bulan ini, bersama peraturan ketat untuk proses data
pribadi warga negara Uni Eropa yang dilakukan entitas di dalam ataupun luar UE. Peraturan sebanyak 99 pasal ini mengatur persyaratan untuk entitas yang memproses data atas hak asasi individu terkait dengan privasi dan data pribadi. Mari
tes pengetahuan Anda atas beberapa isu mendasar di teka teki silang ini.

Across
2

4
7

8

10
12

13
14

Down
1

Juga dikenal sebagai Hak untuk _______, hak untuk mengapus data memungkinkan subjek data, dalam situasi tertentu, untuk meminta data pribadi mereka dihapus oleh
pengendali data. (9)
Entitas yang tugas utamanya memantau secara berkala
atas subjek data diharuskan memiliki ________ perlindungan data. (7)
Konsep ____________ dengan privasi mengharuskan
pengendali data untuk menjamin perlindungan data ketika
memutuskan tujuan pengolahan data, dan tidak hanya
ketika sedang melakukan pengolahan data. (9 )
Konsep untuk konsultasi ________ mengharuskan pengendali data mengonsultasikan kepada otoritas perlindungan data terlebih dahulu sebelum memulai cara baru
pengolahan data yang bisa berdampak pada hak asasi dan
kemerdekaan individu. (10)
Peraturan ini memperkuat prasyarat untuk kesepakatan,
di mana harus diberikan dengan bebas, spesifik, terinformasi dan ______. (5)
GDPR memperkenalkan konsep penerapan ekstra-_______,
karena pasal yang ada tidak hanya berlaku untuk entitas di UE,
tetapi semua entitas yang menawarkan barang atau jasa, atau
memantau perilaku dari UE sebagai subjek .(10)
Apabila terjadi _______ data yang bisa mempengaruhi hak
asasi dan kemerdekaan individu, pengendali data memiliki
kewajiban untuk memberikan informasi ke subjek data. (9)
Data pribadi bisa dipindah ke negara ________ hanya jika
Komisi Eropa mengeluarkan keputusan bahwa negara
terkait memiliki kecukupan perlindungan data. (6)

Pengolah dan pengendali data harus mengambil langkah untuk
memastikan kerahasiaan, _______, ketersediaan dan ketahanan dari sistem dan layanan untuk mengolah data. (10)
2 GDPR akan mulai berlaku secara penuh ____ tahun setelah diadopsi. (3)
3 _________ data adalah seseorang atau entitas yang menentukan tujuan dan cara proses data pribadi. (10)
4 GDPR mendorong elaborasi dari _______ perilaku untuk
membantu upaya entitas terkait dalam menjalankan
ketentuan dari regulasi. (7)
5 GDPR membentuk _______ Proteksi Data Eropa yang
bertugas untuk ‘memastikan konsistensi penerapan’ dari
Peraturan ini di seluruh UE. (5)
6 Hak untuk _________ data memberikan kemungkinan
pada subjek data untuk menerima data pribadi mereka
dari satu pengendali dan memindahkan data tersebut ke
pengendali lainnya. (12)
9 Hak untuk ______ memperkuat subjek data untuk mendapatkan informasi dari pengendali data terkait bagaimana
data pribadi mereka diproses, di mana dan untuk tujuan
apa. (5)
11 GDPR memberikan hukuman berat bagi entitas yang tidak
patuh, entitas bisa dikenakan denda sampai _____ persen
dari pendapatan tahunan mereka atau €20 juta untuk pelanggaran serius. (5)

Across: 2 Dilupakan, 4 Petugas, 7 Merancang, 8 Sebelumnya, 10 Jelas, 12 Teritorial, 13 Kebobolan, 14 Ketiga.
Down: 1 Integritas, 2 Dua, 3 Pengendali, 4 Pedoman, 5 Dewan, 6 Portabilitas, 9 Akses, 11 Empat.

Pindai kode untuk mengunduh
versi digital newsletter

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