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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 JULI & AGUSTUS
1. Meningkatnya refleksi tentang masa depan
digital; saat tepat bagi inisiatif kerja sama digital
Musim panas memberikan lebih banyak waktu untuk merenung. Pemimpin dunia, pengusaha, filsuf, dan masyarakat
dunia, mulai terlibat dalam diskusi tentang masa depan
kemanusiaan. Perkembangan digital memang memberikan konteks, tapi diskusi saat ini lebih luas dan filosofis.
Akankah kita memiliki pilihan ekonomi dan politik untuk
menentukan, atau kita biarkan mesin memilihnya untuk
kita? Akankah masih ada tempat untuk etika dan nilai?
Akan seperti apa masa depan kita? Banyak artikel menanyakan isu ini dan komentar pengguna bahkan membawa
diskusi ini lebih jauh. Secara khusus, ada reaksi beragam
atas kecerdasan buatan (AI): mulai dari pendekatan bahwa
kita percaya kemajuan teknologi akan menyelesaikan
banyak masalah sosial sampai narasi mengerikan yang
melihat kemanusiaan akan berakhir dengan perang melawan robot.
Ketika makin banyak diskusi, inisiatif kebijakan baru juga
mulai muncul. Inisiatif terakhir PBB, High Level Panel on

Digital Cooperation (Panel Tingkat Tinggi untuk Kerja Sama
Digital), dibentuk atas pemikiran bahwa Internet yang
dibuat lintas batas juga memerlukan solusi lintas negara.
Fokus utamanya adalah kerja sama internasional yang
bisa membawa potensi teknologi digital, termasuk teknologi terkini seperti AI dan blockchain, sambil meminimalkan
risiko yang bisa terjadi.
Panel ini dipimpin Melinda Gates (Bill and Melinda Gates
Foundation) dan Jack Ma (Alibaba Group) serta didukung
Sekretariat yang dipimpin Duta Besar Amandeep Gill dan
Prof. Jovan Kurbalija. Panel sudah memulai konsultasinya dengan para pemangku kepentingan dan diharapkan
memberikan laporan akhir pada awal 2019. Pertemuan
tatap muka pertama akan dilaksanakan pada September.

2. Pembangunan berkelanjutan: sulitnya mencapai
target 2020
Isu tentang tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
mengemuka beberapa minggu terakhir. Kendati target
pencapaian waktu adalah 2030, tetapi sebagian tenggat
lainnya adalah 2020, hanya 18 bulan dari sekarang.
Selanjutnya di halaman 3

DI EDISI INI
BAROMETER
Menurut barometer kami, pembangunan berkelanjutan dan infrastruktur merupakan isu-isu penting.
Isu lain yang biasanya penting, tidak terlalu terlihat
di Juli dan Agustus.
Lebih lanjut di halaman 4, 5

SENJATA OTONOM MEMATIKAN

Melanjutkan kerja dua pertemuan sebelumnya,
Kelompok Ahli Pemerintah (GGE) meneruskan kerja
untuk menemukan kesamaan pemahaman untuk
konsep ini.

PUSAT DATA

Lebih lanjut di halaman 6

Sejalan dengan meningkatnya jumlah lalu lintas
data, pusat data juga berkembang dengan sangat
pesat. Kontribusi pusat data kepada ekonomi nasional juga sangat penting.

Alphabet, perusahaan induk Google, memulai kerja sama
komersial Loon pertama dengan Telkom Kenya. Balon
dengan ketinggian luar biasa dari permukaan laut ini akan
menyediakan akses 4G/LTE di pusat Kenya tahun 2019.
Informasi lanjutan terkait infrastruktur, lihat laporan di halaman 5. 
Kredit: iLighter

Lebih lanjut di halaman 7

OBSERVATORIUM
Taksonomi di kebijakan digital kami sedang direvisi.
Silakan baca tantangan yang kami hadapi selama
proses ini.
Lebih lanjut di halaman 8
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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 observatorium GIP Digital Watch.

Serial CFD-WB:
Memanfaatkan
Data untuk
Pembangunan

Kegiatan ini berlangsung pada 9 Juli, oleh Graduate Institute’s Centre for Finance and Development
dan World Bank Group di Jenewa. Fokusnya pada potensi pengumpulan dan analisis data secara akurat untuk mencapai SDGs. Konferensi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Aksi Pendanaan
untuk Pembangunan. Setelah presentasi dari World Bank Atlas untuk SDG 2018, para panelis mengungkap pentingnya statistik yang baik serta data yang tertata untuk beraksi secara efektif dalam
mencapai SDGs. Pentingnya kemampuan menganalisis informasi yang didapat ditekankan sebagai
tantangan utama untuk masa depan. Pada akhirnya, diskusi berlangsung mengenai kekurangan pencapaian SDGs dan situasi yang berpotensi krisis, dan perlunya data yang didapatkan secara lokal
daripada nasional. Baca laporan kami atas kegiatan ini.

Simposium Global
untuk Regulator
(GSR18)

Simposium Global untuk Regulator (GSR) ke-18 oleh International Telecommunication Union (ITU)
pada 9–12 Juli 2018 mendiskusikan dampak transformasi digital kepada konsumen, bisnis dan
warga negara, termasuk juga perluasan batas peraturan dari TIK yang tradisional. Di bawah tema
“Batas Peraturan Baru”, banyak diskusi terkait Internet of Things (IoT) dan AI serta bagaimana peraturan berinteraksi dengan ekonomi digital. Para panelis mengakui perkembangan teknologi juga
membuka banyak batas baru peraturan. Beberapa pembicara berargumen kerangka peraturan
teknologi yang menyatukan bottom up dan top down merupakan pilihan baik, dan kerangka regulasi
mikro bisa berbahaya. Kerangka regulasi juga bisa dilakukan aktor pasar. Isu lain yang dibahas adalah interoperabilitas antaralat. Geneva Internet Platform (GIP) menyediakan laporan dari beberapa sesi
di simposium: baca laporan kami.

Bahaya Digital
-- Merespon
perdagangan gelap
satwa liar daring: Apa
yang kita ketahui?

Acara pada 19 Juli ini ini menandai peluncuran kertas kebijakan Bahaya Digital yang dikeluarkan
Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Proyek yang didanai pemerintah Norwegia ini
fokus pada kejahatan perdagangan siber margasatwa. Kertas kebijakan ini menekankan pentingnya
pemahaman dinamika dan sifat marketplace online, termasuk pemasaran dan penjualan, aktor yang
terlibat di transaksi dan peran mereka di rantai dagang. Inisiatif ini bertujuan memperkuat jaringan
dengan mendukung investigasi wartawan untuk melaporkan perdagangan daring margasatwa ilegal
dan membawa media serta masyarakat sipil untuk membangun pola kerja yang baik menggunakan
ruang digital untuk investigasi dan mobilisasi. Baca laporan kami.

GGE tentang
Sistem Senjata
Otonom
Mematikan –
Rapat Kedua.

Pertemuan kedua Kelompok Ahli Pemerintah (GGE) pada 27–31 Agustus, meneruskan hasil dua
rapat sebelumnya (lihat laporannya di tautan ini dan rapat kedua ). Pertemuan membahas beberapa isu, termasuk: ‘karakteristik sistem yang dipertimbangkan’, yaitu definisi konsep, sifat elemen
manusia di senjata mematikan; kajian potensi aplikasi militer dari teknologi terkait; dan kemungkinan
pilihan untuk menjawab masalah kemanusiaan dan tantangan keamanan internasional. Lebih lanjut
di halaman 6.

Jangan pernah ketinggalan acara dengan DeadlineR
Kalender kebijakan global penuh dengan rapat, konferensi dan bermacam tenggat waktu. DeadlineR,
sistem notifikasi dari Digital Watch observatorium, menjawab secara konkret kebutuhan komunitas kebijakan digital secara praktis dan fungsional. DeadlineR mengingatkan pengguna sebelum acara dimulai,
mengingatkan kapan tenggat waktu mendaftar atau menyerahkan proposal sesi, ataupun tenggat terkait
lainnya. Lihat di bagian Agenda Mendatang dan ikuti tautannya.

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 JULI & AGUSTUS
Sambungan dari halaman 1

Urgensi atas isu ini terasa dalam Forum Tingkat Tinggi
Politik untuk SDGs, rapat tahunan di New York untuk mengkaji SDGs spesifik dan memantau perkembangannya.
Forum mencatat bahwa kemajuan tidak cukup cepat, terutama beberapa target tenggat 2020 tersebut.

atas isu terkait privasi, perlindungan data, dan dampak dari
regulasi terus berlangsung.
Di antaranya ICANN dengan kebijakan WHOIS dan penanganan data pribadi pendaftar nama domain (tepatnya data
terkait kontak teknis dan administrasi). Dalam kasus terakhir
di Cologne, Pengadilan Tinggi Jerman memutuskan ICANN
tak bisa memaksa penerima registrasi (registrar) untuk mendapatkan data terkait ketika menawarkan atau mendaftarkan
nama domain, kendati ada kontrak antara registrar dengan
ICANN. Sementara itu, kelompok kerja ICANN sedang mengajukan proposal agar bisa mengakses data secara permanen.
Model kerja ICANN saat ini bisa berlangsung sampai Mei 2019.

Pemimpin negara Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika
Selatan (BRICS) yang bertemu setiap tahun, juga memperjelas dukungan mereka untuk Agenda PBB tahun 2030.
Mereka menekankan pentingnya negara-negara maju
untuk menjalankan komitmennya menyediakan dana bantuan dan dukungan bagi negara-negara berkembang.
Para Menteri Ekonomi Digital G20 mengacu pada konektivitas universal sebagai faktor sangat penting bagi pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Dalam
Deklarasi Menteri, mereka sepakat mendukung inisiatif
nasional, regional dan global yang mempromosikan konektivitas, membuat pedoman untuk memperbaiki kebijakan
publik, dan memfasilitasi proses adopsi sesuai kondisi
masing-masing negara.

Di Amerika Serikat, Departemen Perdagangan sedang membuka konsultasi publik kebijakan internasional Internet terutama terkait isu tata kelola data. Beberapa perusahaan keberatan terhadap right to be forgotten (hak untuk dilupakan) yang
diperluas yurisdiksinya melampaui Eropa serta Privacy Shield
(Perlindungan Privasi) yang evaluasi kecukupannya dianggap
bukanlah pendekatan terbaik di tiap yurisdiksi. Selain itu,
kerangka privasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
sudah mulai diajukan sebagai model alternatif. Lainnya peduli
terhadap kebijakan lokalisasi data, yang membatasi fleksibilitas dan menciptakan biaya kepatuhan baru.

Untuk mencapai tujuan itu, sektor swasta harus berperan
lebih banyak. Seperti dicatat Forum Tingkat Tinggi Politik,
sektor swasta adalah ‘mitra pembangunan yang sangat
penting, sekaligus faktor pengampu utama untuk pecapaian
SDGs’. Sektor swasta bisa membuka lapangan pekerjaan,
mempromosikan solusi inovatif, memperbaiki kecakapan
sektor pekerja, dan menyediakan barang dan jasa yang
bisa digunakan bagi masalah infrastruktur maupun energi.

Di India, konsep hukum data privasi menjadi debat panas
terutama terkait ketentuan lokalisasi data. Apabila lolos,
undang-undang itu mengharuskan semua salinan data pribadi untuk disimpan di India dan akan membuka pintu luas
bagi pemerintah untuk menggunakan data tersebut.

3. Isu terdepan: tata kelola data

Meskipun banyak aturan baru di seluruh dunia, banyak
negara masih mencari formula tepat yang bisa melindungi
hak pengguna, sambil menjaga kepentingan industri dan
kebutuhan penegakan hukum.

Dampak dimulainya Peraturan Perlindungan Data Pribadi
(GDPR) Uni Eropa, 25 Mei segera memunculkan kasus-kasus pengadilan pertama. Pada saat yang sama, diskusi

Dalam Deklarasi Menteri, Forum Politik Tingkat Tinggi untuk SDG (9 – 18 Juli 2018) mengakui bahwa kendati ada kemajuan di beberapa tujuan dan target, tapi tidak cukup cepat untuk mencapai keseluruhan SDGs, terutama yang targetnya
harus dicapai 2020. 
Foto: UN DESA
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KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN BULAN JULI DAN AGUSTUS
Baromoter bulanan mengikuti perkembangan kebijakan publik terkait 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 dibandingkan bulan sebelumnya. Baca perkembangan masing-masing di sini.

Arsitektur Tata
Kelola Internet
Global

Antonio Guterres Sekretaris Jenderal PBB, membentuk Panel Tingkat Tinggi untuk Kerja Sama
Digital. Tujuan panel ini mengidentifikasi celah di mekanisme kebijakan digital dan membuat
proposal untuk memperkuat kerja sama internasional.

Relevansi meningkat

Pemimpin G20 yang bertemu di Salta, Argentina, menyetujui proposal untuk membantu pemerintah dalam transformasi digital, di antaranya mengukur kontribusi ekonomi digital terhadap ekonomi secara umum, dan menghilangkan kesenjangan gender di ranah digital.

Pembangunan
Berkelanjutan

Rapat resmi Forum Politik Tingkat Tinggi untuk Pembangunan Berkelanjutan (HLPF) di markas
PBB New York menyuarakan pentingnya pencapaian target SDGs yang lebih cepat.

Relevansi meningkat

Pemimpin negara-negara BRICS menegaskan dukungan mereka untuk agenda 2030 Pembangunan
Berkelanjutan PBB, sambil mengingatkan komitmen negara maju dalam dukungan dana dan bantuan lain bagi mitra negara berkembang.

Keamanan

Relevansi meningkat

E-dagang
dan ekonomi
Internet

Relevansi tetap

Pimpinan Negara dalam pertemuan Dewan Atlantik Utara di Brussels pada 11-12 Juli 2018, menelurkan
Deklarasi Puncak Brussels, (a) menekankan bahwa Aliansi akan terus menerapkan ruang siber sebagai wilayah operasi; (b) menegaskan bahwa hukum internasional berlaku di ruang siber; (c) menyatakan
kebulatan tekad untuk mewujudkan pertahanan siber nasional yang kuat dengan menerapkan secara
penuh Ikrar Pertahanan Siber; (d) memberikan sekutu mereka pilihan untuk mempertimbangkan, bila
perlu, melakukan aktivitas siber berbahaya dan membalas secara terkoordinasi, (e) dan mengulangi
pendirian Pusat Operasi Ruang Siber di Brussels, diumumkan pada November 2017, yang memungkinkan Aliansi mengintegrasikan aktivitas siber dengan kemampuan militer konvensional.
Rusia berencana menghadirkan dua rancangan resolusi baru untuk keamanan siber dalam Rapat
Umum PBB musim gugur nanti, demikian laporan Kommersant . Draf pertama akan mengenalkan Kode Perilaku bagi negara-negara anggota yang melarang penggunaan TIK untuk mengintervensi urusan dalam negeri negara lain dan merusak stabilitas mereka. Draf kedua ditujukan sebagai alternatif dari Konvensi Kejahatan Siber Dewan Eropa, di mana Rusia tidak terlibat. Rancangan
resolusi itu akan meliputi pertukaran data, tetapi ‘berbeda, murni berdasarkan hukum’.
Apple menjadi perusahaan publik triliun-dolar pertama dunia ketika harga sahamnya melebihi
valuasi puncaknya. Di lain pihak, Komisi Eropa mendenda Google €4,34 miliar untuk praktik ilegal
yang merugikan kompetisi. Praktik itu terkait telepon genggam Android yang ingin memperkuat
dominasi mesin pencari Google; Google akan naik banding.
Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dan Presiden AS Donald Trump mengumumkan
bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah untuk menghindari ketegangan perdagangan
antara Uni Eropa dan AS. Uni Eropa dan Jepang menandatangani perjanjian perdagangan di
Tokyo, Jepang, yang dikenal sebagai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Uni Eropa-Jepang (EPA).
Negosiasi formal dilakukan sejak 2013. Kedua pihak juga menyelesaikan pembicaraan tentang
perlindungan data, menyepakati untuk mengakui kerangka kerja satu sama lain sebagai ‘setara’.
Pemerintah India telah mengungkap sebuah rancangan kebijakan e-dagang yang mengenakan
pembatasan pada pasar e-dagang untuk menghalangi mereka mempengaruhi harga barang dan
jasa yang merugikan industri lokal.

Hak digital

Google berencana meluncurkan versi tersensor dari mesin pencari di China, ungkap dokumen
yang bocor. Versi itu akan menghapus situs web dan beberapa kata kunci pencarian terkait hak
asasi manusia, agama, dan protes damai.
Di Strasbourg, Pengadilan Hak Asasi Eropa telah menguatkan keputusan Pengadilan Federal
Jerman, membolehkan tiga media untuk meminta akses informasi terkait dua individu tersangka
pembunuhan. Dalam kasus ini, hak publik akan informasi mengalahkan hak privasi pemohon.

Relevansi tetap

Pengadilan Banding Jerman memutuskan bahwa ICANN tidak dapat melarang penerima pendaftaran (registrar) untuk menawarkan dan/atau mendaftarkan nama domain tanpa melampirkan
data kontak teknis dan administratif untuk layanan WHOIS.
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Yurisdiksi dan
isu hukum

Relevansi tetap

Rusia mengusulkan sebuah undang-undang baru untuk melawan penyebaran berita bohong
domestik. Undang-undang tersebut secara spesifik menargetkan perusahaan media sosial,
mengharuskan mereka menghapus artikel dan komentar pengguna yang tidak sesuai fakta dalam
waktu 24 jam sejak konten diketahui, atau didenda 800.000 dolar AS.
Pengadilan Uni Eropa memutuskan bahwa konten berhak cipta di situs web, yang sebelumnya
terdapat di situs web lain, membutuhkan otorisasi baru dari pemegang hak cipta.

Infrastruktur

Dua kabel bawah laut baru – kabel SACS yang menghubungkan Brasil dan Angola serta kabel SAIL
yang menghubungkan Brasil dan Kamerun – memasuki tahap akhir penyelesaian. Google juga
mengumumkan rencana peluncuran proyek terbaru kabel bawah laut swasta yang disebut Dunant.
Kabel itu akan menyeberangi Samudra Atlantik dari Virginia Beach di AS ke pantai Atlantik Perancis.

Relevansi meningkat

Perusahaan induk Google, Alphabet, mengumumkan kesepakatan komersial pertama dengan Telkom
Kenya bernama proyek Loon. Balon tinggi ini akan menyediakan akses seluler 4G/LTE ke Kenya tengah
pada 2019. Google Station, layanan wi-fi publik Google, meluncurkan layanan wi-fi di Nigeria.
Di sisi lain, bocoran surel mengungkap bahwa Facebook berencana menyediakan akses pita lebar
ke daerah terpencil melalui serangkaian satelit yang dikirim ke orbit rendah, disebut Athena.

Netralitas
jaringan

Komisi Telekom India menyetujui rekomendasi netralitas jaringan pemerintah, yang mencegah
penyedia layanan mendiskriminasi berdasarkan konten dan layanan Internet. Beberapa layanan
vital, seperti bedah jarak jauh dan mobil otonom, dikecualikan dari cakupan.

Relevansi tetap

Teknologi
baru
(IoT, AI, dll.)

Relevansi tetap

Di AS, Komisi Kesetaraan Hukum mempresentasikan rancangan peraturan yang mencoba memperjelas hak properti dan privasi sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan pesawat
kamera nirawak (drone). Rancangan tersebut dikritisi asosiasi bisnis dan industri karena tumpang tinding dengan otoritas pemerintah federal untuk mengatur ruang udara.
Maven, program Departemen Pertahanan AS untuk menggunakan pembelajaran mesin untuk
menganalisis citra drone, menerima tambahan pendanaan. Departemen Pertahanan akan mencari mitra swasta untuk menggantikan Google, yang telah mengumumkan untuk tidak memperbarui jika kontrak berakhir.
Obligasi baru Bank Dunia, yang dikelola sepenuhnya menggunakan teknologi blockchain, telah mengumpulkan 110 juta dolar Australia. Obligasi tersebut dikelola oleh Bank Commonwealth Australia.

AKAN DATANG DI BULAN SEPTEMBER
10–13 SEP

19–20 SEP

24 SEP

ITU Telecom World
2018
(Durban, Afrika
Selatan)

Pertemuan Tahunan
Forum Global Ahli
Siber
(Singapura,
Singapura)

Rapat Tingkat Tinggi
untuk Pendanaan
Agenda 2030
(New York, Amerika
Serikat)

SEPTEMBER

OKTOBER

10–28 SEP

24 SEP

27–29 SEP

Dewan Hak Asasi
Manusia PBB -- Sesi
39
(Jenewa, Swiss)

Forum Tingkat Tinggi
untuk Kerja Sama
Digital PBB: Pertemuan
Pertama (New York,
Amerika Serikat)

Keamanan Siber
dan Konflik Siber:
Konferensi Riset
Terkini
(Zurich, Swiss)

Untuk informasi acara yang akan datang, kunjungi http://dig.watch/events
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SISTEM SENJATA OTONOM MEMATIKAN: DEBAT TERUS BERLANGSUNG
DI JENEWA
Kelompok Ahli Pemerintah (GGE), yang didirikan oleh Konvensi Senjata Tertentu Konvensional (CCW) untuk
mendiskusikan teknologi baru di area Sistem Senjata Otonom Mematikan (LAWS), bertemu pada 27–31
Agustus 2018. Kami meringkas hasilnya.
Berdasarkan hasil kerja dua rapat sebelumnya (lihat
laporan rapat pertama dan rapat kedua ), GGE menekankan isu penting yang sudah menjadi kesepakatan di antara
Pihak Penandatangan Tinggi dari Konvensi.

dalam mengembangkan senjata barunya, selalu mematuhi
peraturan perundangan berlaku), deklarasi politik serta
instrumen yang mengikat secara hukum.
Saat debat berlangsung, pandangan seragam atas sulitnya
kerja GGE terjadi karena absennya contoh konkret pelaksanaan LAWS. Sampai saat ini, tidak ada senjata yang secara
konkret memenuhi karakteristik, derajat otonom, dan tidak
tergantung pada kontrol manusia ketika sedang menjalankan fungsi kritis. Kesulitan berikutnya karena negara-negara mulai beralih untuk memikirkan otonomi bukanlah aspek yang biner --antara berfungsi penuh atau tidak,
tapi lebih kepada spektrum. Spektrum di semua rangkaian
tingkatan sistem, misalnya senjata yang sangat otonom
menjadi tidak otonom ketika menjalankan fungsi kritis
sementara mesin lain yang tidak sangat otomatis tapi bisa
menjalankan fungsi kritisnya secara otonom.

Selama rapat berlangsung, anggota kelompok, perwakilan negara dan peserta lainnya memastikan bahwa
pengembangan segala jenis sistem senjata, tidak peduli
seberapa tinggi tingkat otonominya, tetap berada dalam
lingkup Hukum Internasional dan Hukum Kemanusiaan
Internasional. Lebih lanjut, para delegasi juga mengingatkan Hukum Hak Asasi Manusia juga perlu masuk dalam
laporan. GGE juga mengatakan perhatian bersama atas
semua respon peraturan itu tidak menghalangi inovasi dan
mencegah upaya sah dari warga negara untuk menggunakan teknologi.
Perbedaan dari rapat sebelumnya terkait beberapa aspek
tetap dibawa sebagai agenda ke meja diskusi. GGE meneruskan proses menemukan kesepakatan bersama terkait
konsep dasar serta karakteristik yang relevan dengan
Konvensi, termasuk konsep LAWS. Proposal untuk definisi
diajukan oleh Rusia dan Irlandia.

Para delegasi menyarankan penggunaan karakter serta
sifat yang bisa menjadi bahan untuk membuat konsep
umum dari LAWS. Misalnya pengganti manusia, tidak
adanya kendali setelah setelah pengaktifan, keputusan
tindakan meskipun dilakukan dengan kelalaian manusia,
swa-adaptasi yang dilakukan melalui pemaknaan atas
skenario dan pendekatan, inisiatif sendiri untuk menyerang
dan lainnya.

Kelompok ini juga fokus di elemen manusia, untuk memperjelas apa maksud dari kontrol manusia yang lebih bermakna
dan bagaimana sifat serta perluasan kekuatan mematikan itu perlu dikompromikan. Lebih lanjut, GGE mengkaji
aplikasi militer yang teknologinya relevan dengan lingkup
pekerjaan mereka. Swedia dan Amerika Serikat mempresentasikan sistem persenjataan yang terkait dengan lingkup kerja GGE dan presentasi itu mendapatkan perhatian.

Diskusi seputar relevansi aspek antarmuka manusia-mesin, mengindikasikan sejumlah area (prapengembangan, riset, pengujian, pelatihan, perintah, kontrol, penggunaan, pembatalan, dan penilaian pascapenggunaan)
yang relevan untuk diamati bagaimana interaksi antara
individu dan senjata sebenarnya.

GGE kemudian mempresentasikan dan mendiskusikan
kemungkinan pilihan untuk menyelesaikan tantangan
kemanusiaan dan keamanan internasional, seperti tujuan
dan maksud Konvensi. Pilihan konkret yang dibicarakan
adalah Kode Perilaku dan praktik baik, penilaian yang
diperbarui serta memenuhi standar implementasi Pasal
36 (yang memandatkan para penandatangan tingkat tinggi

Sejumlah prinsip panduan yang mungkin bisa digunakan
untuk menilai kepatuhan hukum dan penilaian etika dari
teknologi baru dalam area LAWS, juga mengemuka di pertemuan ini. GGE bergerak menjauh dari definisi LAWS yang
semata-mata berdasarkan karakteristik teknis belaka dan
menuju ke isu perspektif elemen manusia, meneliti aspek
kontrol, pertanggungjawaban, keputusan, dan akuntabilitas. Tindakan fisik dan keamanan siber untuk mencegah
penyebaran atau akuisisi teknologi oleh kelompok teroris juga mengemuka sebagai keprihatinan bersama. GGE
menekankan pentingnya memasukkan penilaian risiko dan
tindakan mitigasi dalam rancangan, pengembangan, pengujian, dan siklus hidup penggunaan teknologi baru dalam
setiap sistem senjata.
Dukungan untuk keberlanjutan kerja GGE sangat luas,
dengan beberapa delegasi mengusulkan mandat lebih
kuat. GGE akan bertemu lagi di Jenewa selama 10 hari
pada 2019.
Analisis lebih dalam dan hasil dari pertemuan Agustus 2018
akan segera tersedia di dig.watch/laws

Kredit: U.S. Air Force, Lt Col Leslie Pratt
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DALAM FOKUS
I N D O N E S I A

DAMPAK EKONOMI DARI PUSAT DATA
Perkembangan dalam Kecerdasan Buatan, IoT dan perangkat pintar, serta aplikasi berdata besar telah meningkatkan volume lalu lintas data. Diperkirakan lalu lintas data global akan meningkat tiga kali lipat pada 2020.
Kenaikan volume data telah meningkatkan skala pengembangan pusat data (data center) di seluruh dunia.
Dalam beberapa tahun belakangan, ‘data adalah minyak Aturan lokalisasi data dan faktor ekonomi
baru’ telah menjadi istilah untuk menggambarkan nilai
yang sangat besar dari komoditas abad 21 ini. Walaupun
ada beberapa perbedaan penting antara dua sumber daya
tersebut (contohnya, tidak seperti minyak, data menghasilkan lebih banyak data), analogi tersebut tetap berguna
untuk menggambarkan bagaimana informasi digunakan
untuk menggerakkan banyak aplikasi teknologi modern.

Persyaratan baru lokalisasi data muncul di negara-negara
berbeda di seluruh dunia. Walaupun perlindungan privasi,
keamanan, dan penegakan hukum menjadi alasan utama
di belakang regulasi lokalisasi data, potensi pertumbuhan
dan perkembangan ekonomi juga menjadi alasan beberapa pemerintah mengharuskan perusahaan menyimpan
data mereka dalam batas wilayah yurisdiksi nasional, juga
untuk membatasi kemampuan mereka memindahkan data
yang dikumpulkan di dalam negeri ke negara lain.

Pusat data, digunakan oleh hampir semua perusahaan
teknologi, dari usaha rintisan kecil sampai raksasa Silicon
Valley, adalah pabrik data era modern. Karena meningkatnya volume data, mereka telah menjadi aset ekonomi penting bagi ekonomi lokal, nasional, dan regional.

Pertanyaannya adalah apakah tindakan dan insentif lokalisasi data merupakan langkah efisien untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi atau, sebaliknya, rezim data liberal
merupakan pilihan lebih baik. Pembela data liberal berargumen bahwa perbedaan besar dalam efisiensi dan biaya,
dalam pandangan yang mirip dengan teori Comparative
Advantage David Ricardo (negara tetap melakukan perdagangan internasional bahkan ketika tenaga kerja lokal lebih
efisien dalam menghasilkan barang ketimbang pekerja
di negara lain), pelindung data bisa berargumen melalui
industri bayi Hamiltonian dan List (industri yang baru membutuhkan proteksi lebih dari persaingan internasional). Dua
argumen tersebut memiliki pendukung kuat.

Sebuah laporan Departemen Perdagangan AS memperlihatkan bahwa pusat data besar menghasilkan jutaan
dolar pada investasi awal bagi komunitas lokal, yang pada
akhirnya berkontribusi ke daerah sekitarnya. Investasi
awal secara langsung menciptakan pekerjaan konstruksi
bangunan pusat data, infrastruktur publik, termasuk jalan,
layanan air, dan listrik serta infrastruktur jaringan. Setelah
dibangun, pusat data beroperasi terus menerus dan membutuhkan staf TI, keamanan dan operasional.
Laporan serupa pada dampak ekonomi pusat data di negara
seperti Norwegia, Finlandia, Belanda, dan Inggris
semua menyatakan tren sama. Menurut Gartner, investasi
global di pusat data mencapai 181 juta dolar di 2017, dan
diharapkan melampaui 188 juta dolar tahun ini. Di AS saja,
investasi pusat data lebih dari 20 miliar dolar pusat data
juga menarik minat investor properti, yang menganggapnya sebagai alternatif penting dari properti tradisional.

Faktor ekonomi dapat diabaikan, khususnya di daerah yang
mendapat keuntungan dari investasi langsung. Memahami
dampak aturan lokalisasi data, atau tindakan hukum lain,
pada instalasi pusat data, memungkinkan pemerintahan
dan swasta untuk bersiap lebih baik menghadapi munculnya lonjakan lalu lintas pusat data global di tahun-tahun
mendatang.

Prediksi untuk big data
Di tahun 2020, volume big data diperkirakan meningkat dari 4,4 zettabytes menjadi sekitar 44 zettabytes (1 zettabytes
sama dengan 1 miliar terabytes). Semula, volume data diperkirakan akan berlipat ganda setiap dua tahun, tapi dampak
IoT telah memicu volume lebih besar. Kecerdasan Buatan diperkirakan akan lebih meningkatkan volume data.
Rasio penciptaan data juga meningkat secara eksponensial. Contohnya, Google memproses lebih dari 40.000 pencarian
per detik, yaitu lebih dari 3,5 miliar pencarian setiap hari.

Kredit: BalticServers.com
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DUNIA BARU: REVISI TAKSONOMI UNTUK KEBIJAKAN DIGITAL
Kebijakan digital selalu berubah. Apa yang penting dua atau tiga tahun lalu mungkin tidak sama dengan
hari ini. Pada saat yang sama, banyak isu bisa menjadi hangat pada saat bersamaan. AI seketika menjadi
topik menarik (sekaligus keprihatinan); blockchain perlu waktu sampai dibicarakan dan masih dikelilingi
oleh perasaan senang berlebihan (hype); keuangan inklusif juga menjadi salah satu isu terpenting tahun ini.
Taksonomi kami terkait kebijakan digital, klasifikasi atas 40
isu yang termaktub dalam 7 keranjang, adalah basis dari
GIP Digital Watch observatory , telah berkembang 20 tahun
terakhir. Awalnya dikembangkan oleh salah satu direktur
yang mendirikan DiploFoundation, Prof. Jovan Kurbalija,
taksonomi ini telah berkembang secara reguler untuk
merefleksikan perubahan cepat di dunia digital. Musim
panas ini, taksonomi ini direvisi.

mengklasifikasikan isu spesifik dalam sebuah wadah.
Contohnya, Identitas Digital meliputi banyak aspek teknologi, tapi juga terkait dengan keamanan (proteksi individu dan keamanan Internet), perkembangan (memberikan identitas hukum ke miliaran penduduk), ekonomi
(memungkinkan penggunaan identitas terhadap keuangan
inklusif), hukum (membolehkan penduduk untuk memiliki
properti), hak asasi (perlindungan hak masyarakat, termasuk privasi), dan sosiokultur (membantu penduduk menjadi bagian integral dari masyarakat melalui status sipil
mereka). Akhirnya, analisis liputan isu ini melalui penggalian teks, dengan konsultasi pakar di setiap topik, berujung
pada klasifikasi isu di wadah sosiokultur, dengan tautan ke
wadah-wadah lain.

Mengorganisir perkembangan yang kompleks
Perkembangan digitalisasi berlangsung sangat cepat di
semua dimensi masyarakat, dari yang awalnya sangat teknis
sekarang hampir ke semua sektor. Kita tidak bisa lagi membicarakan sektor secara sendiri, misalnya kesehatan, pembangunan, migrasi atau keamanan tanpa fokus ke aspek digital.

Apa saja yang berubah?

Kebijakan digital telah melebar baik di tingkat kedalaman juga
perluasan. Area yang termasuk dalam payung ini pun bertambah. Beberapa area yang sudah luas, misalnya keamanan
siber, telah berkembang sampai celah kecil mereka pun menjadi satu area kebijakan sendiri. Di tingkat kedalaman, teknologi
seperti AI dan realitas virtual, mendorong refleksi lebih dalam.

Revisi kami terhadap fitur taksonomi sebagai berikut:

• Jumlah isu meningkat: dari 43 menjadi 49 isu, dikelompokkan dalam 7 wadah yang sama.
• Isu baru, termasuk: Kecerdasan Buatan, Blockchain,
Identitas Digital, Keuangan Inklusif, Hak untuk Dilupakan,
Tata Kelola Data, Model Bisnis Digital, Warisan Digital,
dan Kebebasan Pers.
• Klasifikasi ulang isu, termasuk: Konvergensi, sekarang
dalam wadah Hukum, dan Masa Depan Pekerjaan
(sebelumnya Hukum Tenaga Kerja), sekarang di dalam
wadah Ekonomi.
• Penggabungan isu, termasuk: Standar Web dan
Standar Teknis, memasukkan standar seluler; Hak
Cipta dan Merek Dagang, termasuk paten; dan Nomor
IP, Sistem Nama Domain, dan Zona Root.

Perubahan terjadi sangat cepat lima tahun terakhir ini.
Perubahan dari yang awalnya hanya isu teknis menjadi
isu ekonomi dan peraturan adalah respon dari beberapa
perkembangan terakhir, termasuk penggunaan teknologi yang tumbuh luas, kemajuan industri teknologi serta
putusan pengadilan yang sungguh penting dari pengadilan
(yang memperkuat peran mereka sebagai penentu kebijakan secara de facto).

Mengklasifikasikan isu yang bersinggungan

Taksonomi baru akan diluncurkan pada observatori GIP
Digital Watch bulan September.

Karena banyak isu kebijakan digital yang bersinggungan, satu dari tantangan utama adalah bagaimana
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Langganan GIP Digital Watch terkini di http://dig.watch
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