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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.

TREN KEBIJAKAN DIGITAL BULAN SEPTEMBER
1. Meningkatkan kapasitas penyerangan siber
Beberapa tahun terakhir, banyak negara telah meningkatkan operasi siber mereka. Analisis kami menunjukkan,
paling tidak ada 30 negara yang secara aktif meningkatkan
operasi serangan siber mereka.
September lalu, Inggris dan Amerika Serikat meningkatkan upaya mereka. Inggris mengumumkan pengembangan Pusat Komunikasi Pemerintah (GCHQ), kekuatan
siber sebesar 250 juta poundsterling, kerja sama antara
Kementerian Pertahanan dengan bagian intelijen pemerintah. Unit ini akan mempekerjakan 2.000 staf yang direkrut
dari militer dan industri layanan keamanan.
Di seberang samudera, Amerika Serikat merilis dua strategi
yang makin agresif melawan aktivitas siber berbahaya, yang
bisa berdampak pada kepentingan ekonomi dan keamanan.
Pertama, strategi Gedung Putih pertama kali dalam 15
tahun, yang menjelaskan format kerja sama internasional
(misalnya peran pemangku kepentingan di ‘pijakan yang
sama’) dan saling mempengaruhinya sektor ekonomi dan

keamanan (strategi ini tidak hanya menjelaskan secara
spesifik, tetapi juga mengidentikasi isu seperti arus data
dan pencurian rahasia dagang), serta mengeluarkan inisiatif Pencegahan Siber (Cyber Deterrence).
Posisi lebih kuat datang dari Kementerian Pertahanan Amerika
Serikat dalam strategi siber barunya, yang dikembangkan
secara signifikan dari strategi 2015. Materinya antara lain
memerintahkan militer untuk melakukan ‘pembelaan lebih
awal’ (dikenalkan sebelumnya oleh Komando Siber Amerika
Serikat sebagai pembelaan aktif, alias membolehkan operasi terhadap jaringan non-Amerika Serikat demi mencegah
ancaman sebelum sampai ke target), yang lebih menahan
risiko dibanding strategi sebelumnya. Strategi ini juga memandang sektor swasta sebagai rekan kerja yang bisa ‘dipercaya’.
Gedung Putih juga mengonfirmasi tidak lagi menggunakan
Petunjuk Kebijakan Presiden 20, yang menjelaskankan kerumitan proses antarlembaga yang harus dilakukan sebelum
menggunakan senjata siber. Bersamaan dengan peningkatan Komando Siber menjadi Komandan Tempur Bersatu
pada Mei 2018, kebijakan baru memberikan keleluasaan
Selanjutnya di halaman 3

DI EDISI INI
JENEWA
Debat terkait hak asasi manusia dan konflik siber
mendominasi kebijakan digital Jenewa bulan ini. Kami
mengamati diskusi Dewan Hak Asasi Manusia.
Selebihnya di halaman 2

BAROMETER

Perkembangan selama September memperlihatkan isu yurisdiksi dan hak digital mendapatkan prioritas, bersama dengan keamanan dan e-dagang.

OKTOBER

Selebihnya bisa dibaca di halaman 4-5

Kalendar kebijakan digital selalu sibuk. Rangkaian kegiatan terdaftar di bagian Akan Datang merupakan diskusi kebijakan penting yang harus Anda tahu.

DEBAT UMUM UNGA ke-73
Pidato selama debat umum menekankan prioritas kebijakan negara, termasuk untuk kebijakan digital. Berdasar
analisis data, kami meringkas isunya.
Lebih jauh di halaman 7 – 8.  Kredit: UN Photo/Loey Felipe

Selebihnya di halaman 5

TATA KELOLA DATA
Banyaknya kepentingan dan prioritas mempengaruhi diskusi tata kelola ke beragam arah. Kami
menganalisis dua hal utama.
Selebihnya di halaman 6

Edisi No. 34 Geneva Digital Watch newsletter, diterbitkan pada 2 Oktober 2018 oleh Geneva Internet Platform (GIP) dan DiploFoundation | Penerjemah
ke Bahasa Indonesia: Shita Laksmi, Oni Budipramono, Anton Muhajir | Kontributor: Cedric Amon, Stephanie Borg Psaila, Amrita Choudhury, Andrijana
Gavrilović, Stefania Grottola, Đorđe Jančić, Marco Lotti, Clement Perarnaud, Natasa Perućica | Desain oleh Viktor Mijatović, layout oleh Aleksandar
Nedeljkov, Diplo’s CreativeLab | Selain newsletter, Anda bisa mendapatkan informasi lebih dalam terkait perkembangan kebijakan digital di GIP Digital
Watch Observatory (http://dig.watch) dan ikut diskusi setiap Selasa terakhir setiap bulan di hub lokal negara Anda, atau di GIP (http://dig.watch/
briefings) | Kirim komentar Anda ke digitalwatch@diplomacy.edu | Unduh versi digital newsletter di https://dig.watch/newsletter/september2018

Edisi 34: September 2018

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 observatorium GIP Digital Watch.

Konferensi
Stabilitas Siber:
Pencegahan dan
Mitigasi Konflik

Konferensi ini dilaksanakan Institut PBB untuk Penelitian Perlucutan Senjata (UNIDIR) di Palais des
Nations pada 26 September, membahas beragam isu terkait konflik siber. Beberapa isu, seperti peran
dan tanggung jawab negara maupun sektor swasta, serta resolusi baru Rusia (satu dari dua usulan)
untuk norma perilaku negara di ruang siber, memancing perdebatan hangat. Ada empat panel dibentuk. Panel pertama membahas risiko konflik melalui kejahatan menggunakan TIK. Panelis menyinggung sulitnya menyepakati standar universal dan risiko bahwa ketidakpastian ini sama-sama berdampak pada negara dan sektor komersial.
Panel kedua berfokus pada mekanisme regional dan solusi pencegahan konflik siber. Menekankan
bahwa pendekatan regional harus lebih spesifik implementasinya di wilayah dunia tertentu, para
pembicara berbagi pengalaman tentang contoh keberhasilan di Uni Afrika, kawasan Asia Pasifik,
Uni Eropa, dan OECD. Panel ketiga fokus pada peran sektor swasta dalam mengatasi penyebaran
kemampuan TIK. Panelis dari sektor swasta dan akademik menyajikan teknik berbeda, mulai dari
praktik mempermalukan orang lain sampai pasar asuransi dan insentif perdagangan.
Panel terakhir mendiskusikan proses multilateral berbagai inisiatif. Banyak panelis menekankan
pentingnya menemukan kesepakatan bersama pada penerapan hukum internasional ruang siber
dan penerapan rekomendasi UN GGE.

Dewan Hak Asasi
Manusia (HRC), Sesi
ke-39

Beberapa laporan dipertimbangkan dalam sesi ke-39 Dewan Hak Asasi Manusia (10–28 September),
termasuk laporan dari Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia pada hak privasi. Laporan yang dibuat berdasarkan diskusi selama lokakarya pada Februari itu menyatakan bahwa hak privasi tidak terbatas pada
ruang privasi, seperti rumah tinggal seseorang, tapi juga ruang publik dan informasi yang tersedia
secara publik. Laporan itu juga memperingatkan praktik penggunaan teknologi untuk membatasi privasi seseorang, baik secara daring maupun tidak, dan menyetujui bahwa kerangka hak asasi manusia
internasional menawarkan fondasi kuat untuk menjawab tantangan di era digital. Dengan mempertimbangkan tanggung jawab dari sektor swasta, mengacu kepada Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis
dan Hak Asasi Manusia (secara khusus, Pilar II) sebagai ‘mandat wajib untuk seluruh korporasi, tidak
tergantung dari ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan dan struktur, untuk mencegah dan
menjawab semua dampak merugikan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak privasi’.

Kerahasiaan
komunikasi dan data
dalam era digital
(acara sampingan
HRC)

Acara sampingan dari sesi ke-39 Dewan Hak Asasi Manusia, pada 25 September, diselenggarakan oleh Privacy Internasional dan Jaringan Internasional untuk Kebebasan Sipil, dengan dukungan
pemerintah Austria, Brasil, Liechtenstein, Meksiko dan Jerman. Acara ini berfokus pada perkembangan nasional dan internasional tentang perlindungan kerahasiaan komunikasi dan data individu
saat ini. Acara tersebut mewakili sebuah kerangka untuk berbagi penemuan dari studi berikut:
laporan Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada ‘Hak kerahasiaan di era digital’, laporan
yang dihasilkan oleh Organisasi Jaringan Internasional untuk Kebebasan Sipil ‘Pertanyaan Tak
Terjawab: Berbagi Informasi Internasional’, dan laporan pada kebijakan untuk perlindungan data
‘Kunci untuk Perlindungan Data’ yang dihasilkan Privacy International. Sebagai tambahan, diskusi
panel membahas pertanyaan tentang prinsip perlindungan data; perlindungan dan penerapan kerahasiaan dan perlindungan data terkait pengumpulan dan penggunaan data biometrik; serta implikasi
untuk kerahasiaan penggunaan dan implementasi Kecerdasan Buatan.

Teknologi baru
dan hak asasi
manusia (acara
sampingan HRC)

Dalam acara sampingan lain tentang isu digital, pada 26 September, diadakan oleh Institut PBB
untuk Perkembangan Sosial (UNRISD) bersama dengan Misi Permanen Republik Korea, Austria
dan Denmark, diskusi tersebut melihat apakah kita dapat menggunakan teknologi sebagai katalis
untuk meningkatkan kondisi manusia, yaitu mengurangi ketidaksetaraan saat ini dan membantu
kita memaksimalkan peluang kita. Para pembicara memperingatkan bahwa teknologi cenderung
mereplikasi ketidaksetaraan dan ketimpangan kekuatan karena teknologi itu ‘seperti sebuah bingkai:
memperlihatkan dunia apa adanya, tetapi terserah kita untuk menggunakannya bagi kebaikan’. Lebih
jauh, para pembicara juga mempertimbangkan bahwa teknologi memiliki beberapa keterbatasan
terkait hak asasi manusia ketika sampai pada memastikan akuntabilitas dan transparansi dari fungsi
sebuah alat. Maka, hampir semua pembicara menekankan pentingnya memperhatikan secara cermat potensi dilanggarnya hak asasi manusia sebelum sebuah teknologi dijual; kebutuhan mengembangkan pendekatan pengampu kepentingan majemuk untuk menguji alat, dalam rangka membatasi pelanggaran hak asasi manusia; dan pentingnya mempertimbangkan menyatukan kerahasiaan
dalam rancangan alat (kerahasiaan terancang).
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

TREN KEBIJAKAN DIGITAL BULAN SEPTEMBER
Sambungan dari halaman 1

lebih pada Kementerian Pertahanan dan memungkinkan
operasi siber lebih menyerang melalui departemen terkait.

Beberapa kepala negara meminta kerja sama internasional lebih erat untuk menghadapi perkembangan teknologi
digital masyarakat modern, baik peluang ataupun tantangan. Perancis mengatakan perlunya peraturan yang
memungkinkan “melakukan penyesuaian antara perkembangan AI dengan pertimbangan etika’. Qatar mengajukan
diri sebagai tuan rumah konferensi untuk mendiskusikan
instrumen internasional terkait keamanan siber.

2. Kembali intensif: Diskusi soal Lokalisasi Data
Diskusi tentang lokalisasi data semakin intensif September
ini menyusul debat rancangan peraturan terkait e-dagang di
India yang keluar sekitar Juni lalu. Rancangan ini kontroversial karena adanya pengaturan lokalisasi data, yang mengharuskan peritel daring untuk menyimpan data di India, dan
pengaturan yang bertujuan menahan praktik pemberian
diskon berlebihan (diskon tinggi tidak masuk akal) yang telah
dikritisi perusahaan asing yang telah banyak investasi di India.

Swiss mengusulkan Jenewa dikukuhkan sebagai ‘platform
untuk mendiskusikan tantangan baru yang muncul antara
politik, masyarakat, inovasi, sains, dan ekonomi’, sementara Inggris menyatakan perlunya kerja sama global untuk
membuat dan menjalankan peraturan adil atas dagang,
pajak dan berbagi data.

Bulan ini, pemerintah India mengkaji rancangan undang-undang itu, dan membentuk kelompok baru untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian pemangku kepentingan.

Menanggapi banyaknya keinginan kerja sama digital,
Sekretaris Jenderal PBB membentuk Panel Tingkat
Tinggi Kerja Sama Digital Juli lalu untuk mencari jalan dan
upaya menghadapi tantangan digital. Panel telah melakukan pertemuan pertama di New York (24–25 September).
Pertemuan itu menjadi tempat konsultasi global tentang
nilai, prinsip dan modal kerja sama digital untuk isu seperti
hak asasi manusia dan agen kemanusiaan, ekonomi inklusif dan tata kelola data. Panel ini akan mengadakan pertemuan tatap muka kedua Januari tahun depan dan akan
memproduksi laporan pada Mei 2019.

Belakangan ini, argumen terkait tata kelola data telah terpolarisasi. Mereka yang menyepakati pertukaran data bebas
lintas batas percaya bahwa hal ini mendukung pertumbuhan
ekonomi dan bagian penting dari teknologi berkembang
seperti kecerdasan buatan (AI). Oleh karenanya, pembatasan menjadi tidak bisa dibenarkan sekaligus berbahaya.
Sementara itu, mereka yang percaya bahwa data harus tetap
berada di dalam batas yurisdiksi melihat bahwa privasi hanya
bisa terjadi bila data terlokalisasi dan isu atas akses data
sesuai hukum bisa difasilitasi. Baca selanjutnya di halaman 6.

Kampanye Microsoft untuk Kedamaian Digital juga akan
mewarnai minggu sibuk di New York (24 September) yang
akan mengumpulkan dukungan dan tanda tangan untuk
ruang siber lebih aman. Inisiatif terbaru Microsoft ini mendorong pemerintah, industri, masyarakat sipil dan individu
untuk bekerja bersama menciptakan ruang siber aman
dan damai. Inisiatif ini maupun usulan lain, diharapkan bisa
didiskusikan di Forum Kedamaian dan Internet Governance
Forum (IGF) di Paris November nanti.

Debat bulan ini melanjutkan tren tersebut. Pencarian jalan
keluar yang seimbang bagi tata kelola data untuk mencari
elemen penting sebagai pijakan bersama terus berlanjut.

3. Panggilan agar kerja sama digital diperkuat
Tahun ini, debat terkait isu digital di Sidang Umum PBB lebih
banyak ketimbang tahun lalu. Baca selanjutnya di halaman 7–8.



Kredit: Manuel Geissinger dari Pexels
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OBSERVATORIUM
OBSERVATORY
I N D O N E S I A

KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN DI BULAN SEPTEMBER
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

Panel Tingkat Tinggi PBB pada Kerja Sama Digital yang baru melanjutkan diskusi mekanisme kebijakan digital dengan aktor di seluruh dunia. Fokus area panel termasuk di antaranya, membangun
kapasitas individu, organisasi, dan pemerintahan untuk beradaptasi terhadap era digital; meletakkan hak asasi manusia dan agen kemanusiaan di pusat teknologi; dan menjembatani ketimpangan
digital.

Relevansi tetap

Pembangunan
Berkelanjutan

Relevansi tetap

Keamanan

Relevansi meningkat

International Telecommunications Union (ITU) dan UN Women dengan kolaborasi dengan African
Union Commission telah meluncurkan inisiatif baru yang memperkuat anak perempuan dan
perempuan muda di Afrika dalam keahlian literasi digital.
Di laporan tahunan terakhir, The State of Broadband: Broadband Catalyzing Sustainable
Development, Komisi Pita Lebar untuk Pembangunan Berkelanjutan mengungkap peningkatan
akses pita lebar dalam rencana nasional di banyak negara, sambil menyatakan tingginya kesenjangan akses. Laporan ini juga menuliskan peningkatan akses untuk layanan keuangan digital –
saat ini 15,8% dari total populasi global dan bisa mencapai 40% di tahun 2025.
Amerika Serikat menerbitkan strategi keamanan siber pertamanya untuk 15 tahun ke depan.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan mempublikasikan ringkasan strategi siber terbaru,
yang meminta militer untuk bisa membela lebih cepat dan menghancurkan aktivitas siber langsung di sumbernya.
Komisi Eropa mengusulkan peraturan baru untuk memastikan bisa dengan segera memutus
konten daring teroris. Peraturan baru itu mengharuskan konten diturunkan 1 jam oleh platform
Internet setelah diberitahu otoritas nasional yang kompeten. Mereka diharuskan mengambil langkah proaktif untuk melindungi platfom dan pengguna mereka dari para teroris.
Data sekitar 130 juta klien Grup Huazhu Hotel di Cina dijual di situs gelap seharga 8 bitcoins – nilai
yang murah untuk 141,5 GB database berisi 240 juta rekaman data pribadi.

E-dagang
dan ekonomi
Internet

Relevansi meningkat

Komisi Eropa mengeluarkan kertas konsep atas modernisasi World Trade Organization (WTO).
Kertas konsep ini keluar beberapa hari setelah Presiden Komisi, Jean-Claude Juncker berbicara
di State of the European Union, yang menitikberatkan kerja untuk melawan ancaman kepada upaya
multilateral serta pentingnya terlibat dalam reformasi WTO.
Cina mengumumkan investasi multimiliar untuk membangun ekonomi digital lima tahun ke depan,
investasi kepada proyek terkait mahadata, IoT, komputasi awan, kota pintar dan Jalan Sutra digital.
Pemerintah India mengumumkan kajian terakhir kebijakan e-dagang, setelah mendapatkan kritik
dari pemangku kebijakan, terutama sektor bisnis. Pemerintah India telah membuat kelompok
baru untuk mengatasi keprihatinan dari pemangku kebijakan terkait.
Total harga pasar Amazon telah melewati 1 triliun dolar AS, membuatnya sebagai perusahaan
Amerika kedua yang mencapai tingkat ini, menyusul Apple pada Agustus lalu.

Hak digital

Relevansi meningkat

Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia memutuskan Tempora, program pengawasan pemerintah Inggris yang kasusnya dibuka oleh Edward Snowden, melanggar hak atas privasi mereka
yang tertarget.
Di pernyataan terakhir saat rapat Kementerian Lima Negara di 2018, yurisdiksi Five Eyes
meminta perusahaan teknologi untuk secara sukarela menyediakan akses ke data pribadi yang
tidak melanggar hukum.
Di Luxembourg, Pengadilan Hukum Uni Eropa (CJEU) mendengarkan lebih dari 70 pengajuan sebagai
bagian dari dengar pendapat kasus hukum yang melibatkan Google, otoritas perlindungan data Perancis
(CNIL) dan hak dihapuskan dari daftar Google. CNIL berargumen bahwa hak asasi warga EU tidak dihormati sementara Google berargumen kalau EU tidak bisa memaksa pandangannya ke pihak lain.
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Yurisdiksi dan
isu hukum

Relevansi meningkat

Infrastruktur

Parlemen Eropa menyetujui amandemen atas Perintah Hak Cipta Uni Eropa, yang bertujuan
untuk menyeleraskan semua aspek hak cipta di seluruh wilayah Uni Eropa. Keputusan ini termasuk dua poin kontroversial yang tercatat di pasal 11 dan 13, yang dimaknai sebagai ‘pajak tautan’
(atau ‘potongan pajak’) dan ‘penapisan unggahan, yang secara esensi masih dipertahankan di
amandemen.
SACS, kabel bawah laut yang menghubungkan Amerika Selatan (Fortaleza, Brazil) ke wilayah Sub
Sahara Afrika (Luanda, Angola) telah aktif.
Loon, proyek dari Alphabet telah memberikan sinyal Internet sejauh 1000 kilometer. Ini adalah
jarak terpanjang Loon untuk memberikan akses Internet. Alphabet telah meluncurkan Loon sebagai layanan komersial pada 2019.

Relevansi tetap

Netralitas
jaringan

California menyetujui rancangan undang-undang terkait netralitas jaringan, yang menghalangi
penapisan, memperlambat akses ke situs dan praktik anti kompetisi zero-rating. Draf ini mendapatkan kritik dari kepala Komisi Komunikasi Federan (FCC) sebelum dengar pendapat di pengadilan federal.

Relevansi tetap

Parlemen Eropa menyerukan pelarangan internasional atas pembangunan sistem senjata otonom
mematikan, setelah beberapa negara dilaporkan membangun persenjataan itu.

Teknologi
baru
(IoT, AI, dll.)

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat tepatnya Departmen Riset untuk Pertahanan (DARPA)
mengumumkan investasi multitahun sebesar lebih dari 2 miliar dolar ke AI Next, kampanye kecerdasan buatan. DARPA mengatakan, area yang akan dieksplorasi termasuk otomatisasi kritis proses
kerja di Kementerian Pertahanan, memperbaiki kestabilan dan keandalan sistem AI, memperkuat
keamanan dan daya tahan dari teknologi mesin pembelajar dan AI serta mempelopori generasi
baru untuk algoritma AI dan aplikasinya.

Relevansi tetap

Riset terbaru telah mengeksplorasi penggunaan AI dan mesin pembelajar untuk industri kesehatan, termasuk pembangunan farmasi dan operasi dengan penggunaan robot.
IBM berencana meluncurkan perangkat lunak yang bisa mendeteksi bias di AI.

AKAN DATANG DI BULAN OKTOBER
1 OKT

2 – 4 OKT

8 – 9 OKT

20 – 26 OKT

Pertemuan Virtual:
Panel Tingkat Tinggi
PBB untuk Kerja
Sama Digital
(Daring)

Forum Publik WTO
(Jenewa, Swiss)

Forum Keamanan
Siber Eropa 2018
(Krakow, Polandia)

Konferensi
Internasional terkait
Perlindungan Data
dan Komisi Privasi
(Brussels, Belgia)

OKTOBER

NOVEMBER

1 – 3 OKT

5 – 6 OKT

20 – 26 OKT

29 OKT–16 NOV

Forum ICT Negara
Persemakmuran
2018 (Port of Spain,
Trinidad dan Tobago)

swissnex Salon:
Tanggung Jawab
terhadap Kreasi
(San Fransisco, CA,
Amerika Serikat)

ICANN63 Pertemuan
Umum Tahunan
(Barcelona, Spanyol)

Konferensi ITU
Plenipotentiary
(PP-18)
(Dubai, Uni Emirat
Arab)

Untuk informasi acara yang akan datang, kunjungi http://dig.watch/events
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KEPADA DATA: POSISI-POSISI UTAMA DALAM TATA KELOLA
Data saat ini dikenal sebagai sumber daya sangat berharga, dengan potensi melakukan transformasi ekonomi dan masyarakat di seluruh dunia. Konsekuensinya, kontrol atas data serta aliran data menjadi isu sangat
strategis untuk pemerintah dan perusahaan dengan kepentingan dan agenda yang saling berkompetisi.
Banyak aktor – di antaranya adalah pemerintah dan sebagian besar perusahaan – sangat mendukung penghilangan
pembatasan aliran data untuk memungkinkan mereka bisa
bertukar data secara bebas di Internet.

menurut Komisi Eropa. Biaya ini mau tidak mau membatasi kompetisi bisnis dan investasi mereka. Sebaliknya,
arus bebas data dapat menghasilkan peluang baru dan
memungkinkan inovasi lintas batas.

Sebagian yang mendukung kebijakan lokalisasi data, bertujuan untuk membatasi di mana data bisa diproses atau
disimpan. Tidak dapat dihindari, peraturan lokalisasi data
mengarah ke fragmentasi pertukaran data.

Pasal-pasal arus bebas data lebih sering dimasukkan
dalam perjanjian dagang, tapi dengan potensi konsekuensi
merugikan. Advokat kebijakan khawatir bahwa ini mungkin membuat negara dunia ketiga dapat mengubah hukum
perlindungan data nasional yang komprehensif, dengan
alasan pembatasan terhadap arus bebas data.

Apa argumen yang mendukung bebas bertukar data dan
data lokalisasi, dalam debat yang sangat penting terkait
masa depan Internet?

Lokalisasi data

Alur bebas data

Persyaratan lokalisasi data biasanya memperhatikan
penyimpanan atau pengolahan data, dan dapat membutuhkan kepastian akan akses, kerahasiaan dan keamanan.

Aliran data yang bebas, tanpa batas, adalah kondisi penting
untuk memastikan adanya perkembangan cepat apalagi
terkait dengan ekonomi berbasis data. Data adalah bensinnya ekonomi digital. Kemajuan di bidang AI, mesin pembelajar dan IoT memerlukan aliran data yang sebebas mungkin,
melintasi batas nasional dan yurisdiksi. Untuk memberikan
hasil lebih baik, teknologi baru dan berkembang memerlukan lingkungan yang kondusif untuk pertukaran data,
di beragam sektor untuk ekonomi kita seperti pertanian,
energi, lingkungan, transportasi dan kesehatan.

Meningkatnya kejahatan siber dan ancaman siber membawa tantangan serius bagi pemerintahan di seluruh
dunia, tapi kompleksitas aturan internasional secara serius
membatasi kemampuan badan penegakan hukum untuk
mengakses data di yurisdiksi lain. Tindakan lokalisasi data
dapat dipandang oleh otoritas publik sebagai fasilitator
untuk mengakses data secara cepat.
Lokalisasi data juga digunakan sebagai mekanisme untuk
memaksimalkan keamanan data, seperti ditunjukkan oleh
kasus peraturan lokalisasi data Cina. Sebagai tanggapan
terhadap diungkapnya program rahasia pengintaian AS,
sejumlah pemerintahan benar-benar memerlukan operator ‘kritis’, termasuk perusahaan asing, untuk menyimpan data personal dan sensitif di dalam teritori nasional
mereka, untuk tujuan keamanan.

Dalam definisi, penyebaran peraturan lokalisasi data memiliki
risiko lebih besar menuju fragmentasi dari Internet terbuka
dan menganggu komunikasi super lancar yang diperlukan
oleh teknologi baru. Di Uni Eropa, beberapa negara anggota
beragumentasi bahwa perpindahan data tanpa batas harus
diperlakukan sebagai kebebasan berbeda di Uni Eropa,
bersamaan dengan empat kebebasan yang telah diakui oleh
pasar internal (barang, jasa, modal dan tenaga kerja). Musim
panas ini, persatuan Eropa telah mengadopsi peraturan yang
memperbolehkan data untuk disimpan dan diproses di mana
saja dalam wilayah Uni Eropa tanpa batasan yang tidak adil.
Beberapa negara melihat peraturan lokalisasi data sama
dengan hambatan tanpa tarif di perdagangan sehingga
disebut sebagai proteksi digital. Hal ini sering dilihat
sebagai pembatasan yang tidak adil oleh karenanya bisa
menghalangi perkembangan ekonomi digital.

Beberapa pihak memandang GDPR Uni Eropa sebagai lokalisasi data tidak langsung, karena hanya mengizinkan arus
data ke negara ketiga jika aturan hukum mereka mematuhi
aturan Eropa. Dalam kasus ini, batasan arus bebas data
dibenarkan oleh pembuat hukum Uni Eropa oleh kebutuhan
melindungi hak kerahasiaan data warga Uni Eropa. Sebagai
tambahan untuk perlindungan kerahasiaan, sejumlah
besar negara telah membuat batasan terhadap arus data
lintas batas, untuk tujuan perpajakan dan keamanan.

Pembatasan atas penyimpanan dan pemrosesan data
berakibat biaya yang tinggi untuk bisnis, berkisar setiap
tahun sampai miliaran euro untuk perusahaan Uni Eropa,

Debat ini diperkirakan berlanjut, karena negara-negara
mencari rumusan pengelolaan data yang menyeimbangkan berbagai hak dan kepentingan.



Kredit: David Werbrouck on Unsplash
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RAPAT TAHUNAN SIDANG UMUM PBB: TENTANG DUNIA DIGITAL
Setiap minggu ketiga September, perhatian dunia fokus ke Sidang Umum PBB. Para pemimpin negara datang ke
New York untuk menjelaskan pandangan negara-negara mereka terhadap isu internasional, juga memberikan
arahan ke mana prioritas diplomasi mereka 12 bulan ke depan. Sekali lagi, kami menyediakan analisis atas isu
digital yang dibahas di banyak pidato.
Tahun ini, Sekretaris Jenderal, António Guterres, meletakkan isu digital sebagai salah satu prioritas bersamaan
dengan perubahan iklim dan manajemen krisis. . Rasa
percaya – atau tepatnya kurangnya rasa percaya – adalah
konteks di mana dunia saat ini berada: yang digambarkan
Guterres sebagai ‘kasus buruk atas “gangguan defisit rasa
percaya”’.

MALTA

NAMIBIA

SERBIA
SURINAME

Rasa percaya juga menghilang di ranah digital. Risiko atas
penggunaan AI untuk persenjataan, teknologi yang digunakan secara sembarangan oleh para penjahat dan kesenjangan gender dalam akses digital adalah beberapa isu
penting di pidato Sekretaris Jenderal. Dia juga menyebut
kerja dari Panel Tingkat Tinggi untuk Kerja Sama Digital
yang dibentuk bulan Juli. Ada harapan bahwa keadaan bisa
lebih baik. Di dua sektor, baik daring ataupun tidak, rasa
percaya bisa dibangun.

SINGAPORE

BELGIUM

UAE

MEXICO
MONACO

Sebagian besar negara membicarakan isu digital dimulai dari peluang (teknologi digital sebagai mesin pembangunan sosial dan ekonomi) sementara ada yang fokus
di risiko (teknologi digital memperbesar risiko keamanan
masyarakat modern).
Dibandingkan perbandingan tahun lalu, analisis kami terkait pernyataan tahun ini terdapat beberapa tren dan pola
sebagai berikut:
Total sebelas negara menyebut AI dalam pidato mereka

1. Isu digital makin mendapatkan tempat. Ada 63 pernyataan, dibanding tahun lalu ada 47, membahas aspek
digital. Isu yang dibahas mulai dari hanya penyebutan
soal teknologi digital sampai usulan konkret yang
penuh elaborasi.
2. Tahun ini debat soal risiko digital meningkat, dibandingkan peluang positif yang lebih mengemuka tahun
lalu. Kejahatan siber, kekerasan dan ekstrimisme,

dan potensi risiko perkembangan kecerdasan buatan
dibacakan secara jelas di banyak pernyataan. Total 20
pemimpin negara menyatakan risiko sangat spesifik
terkait isu keamanan.
3. Ada perbedaan pandangan terkait risiko dan peluang
digital berbasis regional. Hanya 10 negara Afrika yang
membicarakan aspek digital. Mereka lebih fokus pada
potensi penggunaan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan. Pernyataan dari
Eropa lebih banyak membicarakan risiko terkait perkembangan digital. Sementara pernyataan dari Asia
dan Latin Amerika lebih terkait refleksi atas risiko dan
peluang teknologi digital.
4. Terakhir, ada perbedaan mencolok atas absennya cakupan digital di pernyataan dua negara yang
memiliki kekuatan di dunia digital, Amerika dan Cina.
Presiden Trump sama sekali tidak membuat referensi
ke isu digital, sementara Menteri Wang Yi menyebut isu digital pada konteks keamanan nasional dan
perang melawan terorisme.
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Selain aspek digital, pernyataan yang juga mendominasi
Sidang Umum kali ini adalah:

3rd
issue

• Status terkini terkait multilateral (krisis, risiko dan
multilateral yang negatif)
• Reformasi PBB
• Krisis yang belum selesai (seperti Yaman, Syria dan
Myanmar)

Data analisis kami mengidentifikasi isu terkait pembangunan sebagai isu digital yang paling sering disebut di
dalam berbagai pernyataan

Selanjutnya di halaman 8
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Sambungan dari halaman 7

• Kemajuan di manajemen krisis (beberapa kasus yang
sukses di antaranya Perjanjian Djibouti antara Eritrea,
relasi diplomatis antara Ethiopia dan Somalia, dan
Pertemuan Tingkat Tinggi Singapura antara Amerika
Serika dan Korea Utara)
• Perubahan iklim (kepatuhan atas Perjanjian Paris
2015 dan Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Iklim di
PBB 2019).
• Migrasi (penyebutan terkait Global Compact dan
Konferensi di Marrakesh)
• Pembangunan berkelanjutan

Aspek infrastruktur dan ekonomi
Tantangan lain yang disebut oleh negara anggota Sidang
Umum PBB adalah gangguan di pasar tenaga kerja melalui teknologi digital dan tantangan yang dihadapi populasi lebih muda terkait dengan gangguan akibat teknologi
ini (Kroasia). Dalam kerangka ini, Sekretaris Jenderal
mengatakan: ‘Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk
jaring pengaman sosial, termasuk, di antaranya, pemasukan dasar universal’.
Malta merujuk pada peluang digital: dari robotika mutakhir
dan AI, ke alat pencetak 3D dan Internet of Things. Negara
harus bersiap dan berjalan bersama perubahan baru di
abad ini. Sentimen yang sama diutarakan India, juga negara
Afrika yang berbeda seperti Namibia, Botswana, Kerajaan
Eswatini (sebelumnya dikenal sebagai Swaziland), dan
Sierra Leone, yang menyebutkan investasi mereka di ekonomi digital sebagai tempat menjanjikan.

Membaca isu dengan lebih rinci
Aspek keamanan
Di segi keamanan, sebagian besar negara sangat peduli
pada peningkatan angka kejahatan siber, tumbuhnya perdagangan senjata melalui platform digital dan penyebaran
terorisme melalui alat digital. Menambahkan ancaman ini,
Uni Eropa dan pemimpin negara Eropa lain mengungkap
bahaya yang timbul karena misinformasi juga intervensi
politik dan berpengaruh pada proses elektoral.

Yang tidak terkatakan
Tahun ini, kesunyian dan absennya pernyataan dari isu
digital patut dicermati. Walaupun Cina hanya secara singkat menyinggung soal keamanan siber dan perlawanan
atas terorisme daring, Amerika Serikat menghindari topik
ini sepenuhnya. Dari sisi Amerika Serikat, ini menjadi tren
menarik karena mengikuti pidato Presiden Trump yang hanya
menyinggung sedikit sekali ‘format baru dari agresi yang
menggunakan teknologi untuk mengancam warga kami’.

Estonia dan Slovakia mengingatkan akibat meremehkan
risiko keamanan digital. Presiden Slovakia, Andrej Kiska
mengatakan aktivitas dengan niat jahat di ruang siber adalah ‘sama berbahaya dengan ancaman konvensional’.
Rusia mengulangi rencananya untuk mengusulkan dua
rancangan resolusi; satu adalah tingkah laku bertanggung jawab negara di ruang siber sekaligus rancangan
resolusi untuk kesepakatan universal melawan kejahatan
siber. Kuba mengingatkan militerisasi di ruang siber dan
mengutuk penggunaan teknologi baru secara ilegal untuk
melawan negara lainnya.

Brazil, yang sebelumnya sangat kencang bicara soal isu digital tetapi telah sepenuhnya meninggalkan topik ini pada 2017,
hanya menyinggung sangat sedikit. . Presiden Temer mengungkap soal peran dan pentingnya teknologi baru dalam
konteks perdagangan internasional dan arus lintas batas.

Pemetaan atas pernyataan negara-negara
Peta kami membandingkan pernyataan yang terkait
dengan isu digital dengan pernyataan tahun lalu.
Liputan kami juga menyediakan liputan mendalam
isu yang terkait digital yang disebut para negara.
Silakan lihat sesi interaktif dari analisa kami di dig.
watch/unga73

Pindai kode untuk mengunduh
versi digital newsletter

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