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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 DI OKTOBER
Tren di bulan Oktober berkisar tentang raksasa teknologi;
model bisnis data mereka; dan pukulan balik yang mereka
terima atas praktik mereka. Juga penghasilan dan dominasi mereka yang semakin besar. Benarkah posisi raksasa
teknologi mulai melemah?

1. Kebocoran data berlanjut; raksasa teknologi
menghadapi pukulan balik lebih berat
Ketika semua orang berpikir skandal Cambridge Analytica
telah berlalu, muncul dua kebocoran data besar.
Kesalahan perangkat lunak Google+ membuat pengembang luar bisa mengakses akses data pribadi lebih dari
500.000 pengguna, antara 2015 dan Maret 2018. Walaupun
Google+ sudah ditutup untuk publik, Google gagal mengungkapkan kesalahan program tersebut. Menurut Wall
Street Journal, memo internal oleh staf hukum dan kebijakan perusahaan mengingatkan bahwa mengungkap insiden tersebut akan segera ‘menarik perhatian dari regulator’ dan merusak reputasi.
Dalam kasus kedua, Facebook mengungkapkan bahwa
sebuah isu keamanan telah berimbas terhadap 30 juta

akun penggunanya. Peretas mengeksploitasi fitur ‘View
As’ untuk mendapatkan akses ke detail masuk (log-in) dan
data pribadi seperti nama pengguna, nomor telepon, alamat surel, jenis kelamin, dan agama.
Dengan besarnya dominasi pasar (berdasarkan model
bisnis data) dan akses ke data pribadi, perusahaan dan
pengguna semakin was-was dan tidak sabar dengan ketidakmampuan perusahaan teknologi menjaga keamanan
data pribadi. Kebocoran yang terus berlanjut juga meningkatkan pertanyaan lebih berat pada akuntabilitas dan perlindungan konsumen.
Di tengah debat, kritik terberat bulan ini datang dari Brussels.
Petugas perlindungan data yang berkumpul di Konferensi
Internasional untuk Komisioner Perlindungan dan Kerahasiaan
Data tahunan mengirimkan pesan jelas: Perusahaan perlu
mengubah praktik terkait data sesuai dengan standar lebih
tinggi untuk perlindungan hak-hak pengguna.
Hal ini merupakan pengakuan bahwa pengelolaan data
dan model bisnis digital menjadi fokus debat tentang masa
depan ekonomi digital. Hal itulah yang membuat petugas
Selanjutnya di halaman 3

DI EDISI INI
JENEWA
Forum Publik di WTO dan Forum Investasi Dunia
UNCTAD 2018 adalah dua dari kegiatan utama bulan
Oktober. Kami melihat kembali diskusinya.
Lebih lanjut di halaman 2

BLOCKCHAIN DAN GDPR

Apakah blockhain sesuai dengan GDPR? Meskipun
regulasi itu tidak membuat acuan secara jelas, beberapa
prinsip jelas berbeda dengan sifat dasar blockchain.

KEAMANAN SIBER
CEO Apple Tim Cook tidak melunakkan kata-katanya
dalam Konferensi Internasional Komisioner Perlindungan
dan Kerahasiaan Data ke-40: ‘Keinginan untuk mendapatkan keuntungan di atas kerahasiaan data bukanlah hal
baru… Kita tidak perlu mempermanis konsekuensinya. Ini
adalah pengawasan. Dan tumpukan data pribadi ini hanya
ditujukan untuk memperkaya perusahaan yang mengumpulkannya.’ Lebih banyak pembaruan kebijakan digital di
halaman 4-5. 
Kredit: ICDPPC

Lebih lanjut di halaman 6

Amerika Serikat dan Rusia telah memperkenalkan
dua resolusi di Komite Pertama Sidang Umum PBB.
Kami melihat pernyataan itu satu per satu.
Lebih lanjut di halaman 7

INTERNET GOVERNANCE FORUM

IGF

Geneva Internet Platform akan berpartisipasi
aktif di Internet Governance Forum tahun ini.
Bersgabunglah bersama kami secara daring atau di
Paris pada 12-14 November.
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. Artikel di bawah membahas kegiatan-kegiatan utama
bulan ini. Untuk laporan kegiatan, kunjungi bagian Past Events di observatorium GIP Digital Watch.
Edisi 2018 dari Forum Publik WTO, pada 2–4 Oktober, fokus pada
Perdagangan 2030, dan membahas imbas teknologi pada sistem
perdagangan, sembari memberikan gambaran tentang masa depan.
Topik diskusi meliputi pertumbuhan ekonomi, penciptaan pekerjaan,
dan pembangunan berkelanjutan mencoba menjawab pertanyaan
yang muncul di banyak sesi: Apakah sistem perdagangan global saat
ini sanggup menghadapi iklim yang berubah di mana kita hidup?

SUMMARY

REPORT
WTO PUBLIC
FORUM 2018
dig.watch/wtopublicforum

Report prepared by the Geneva Internet Platform with support from DiploFoundation
‘Trade 2030’ was the main topic at this year’s World Trade Organization (WTO) Public Forum (2–4 October).
The event provided a glimpse into the future and focused on the impact of technology on the trading system.
Participants gathered at the headquarters of the WTO, in Geneva, to discuss how trade can further contribute to
economic growth, the creation of jobs, and sustainable development. The cross-cutting question that many of the
sessions addressed was: Is today’s global trading system equipped to face the changing environment we live in?

OVERVIEW
The gap between those who have been able to benefit from
technology-enabled trade and the ones lagging behind
provided the backdrop to the discussions. The ways to
overcome this gap and ensure that trade becomes an
instrument to facilitate the achievement of the sustainable
development goals (SDGs) was at the forefront of concerns.

increase exponentially, e-commerce will be a leading force
for growth, and the service industry will be responsible for
the creation of a large number of jobs. There will also be an
increase in the importance of services for trade, due to the
evolution of artificial intelligence (AI), online platforms, and
big data analytics.

Ketidaksetaraan antara mereka yang diuntungkan oleh perdagangan
dengan teknologi dan mereka yang ketinggalan menjadi latar belakang diskusi untuk mempersempit kesenjangan, dan memanfaatkan
instrumen perdagangan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Diskusi juga fokus pada aliran data, kebutuhan menciptakan
pekerjaan baru untuk melawan isu terkait otomasi, dan evolusi kecerdasan buatan, sistem daring, dan analisis mahadata pada layanan
untuk perdagangan. Forum membahas harmonisasi kerangka regulasi terkait dengan keamanan siber, kerahasiaan data, dan pengelolaan
data, sembari menekankan bahwa investasi, regulasi dan kebijakan industri akan butuh dikombinasikan
secara cerdas untuk mempromosikan pembangunan dan menghadapi tantangan yang akan datang.
In the future, the digitisation of the economy will continue
with accelerated speed, the importance of data flows will

Forum Publik World
Trade Organization
(WTO) 2018

Published on 16 October 2018

In turbulent times, there is a need for stability, predictability,
and consistency. The harmonisation of legal frameworks

Credit: WTO/Jay Louvion

This icon indicates that there is more background material in the digital version.
Visit https://dig.watch/events/wto-public-forum-2018 to download this report, and to read our session reports.

GIP melaporkan sesi terkait kebijakan digital dari Forum Publik WTO. Baca laporan sesi kami, dan unduh
laporan final kami dari forum tersebut.
Kegiatan tersebut, dilaksanakan secara fisik dan daring pada 5 Oktober, oleh GIP sebagai bagian
dari Inisiatif #Cybermediation. Diskusi berfokus pada peran blockchain dan kecerdasan buatan dalam
mendukung aktivitas mediasi. Teknologi tidak akan menggantikan kecerdasan dan kecerdikan manusia, tapi akan menyediakan pendekatan pragmatis.
#Cybermediation:
Peran apa bagi
teknologi dan
kecerdasan buatan
pemrosesan bahasa
natural?

Berbicara tentang kecerdasan buatan, Dr Katharina Höne berargumen bahwa sebagai sebuah ‘studi
tentang sistem yang dapat membuat keputusan pintar’, kecerdasan buatan dapat melengkapi diplomasi
dan mediasi dengan menghemat sumber daya dan waktu, menghasilkan wawasan baru, mendukung
pekerjaan para praktisi, dan, terutama, berkontribusi untuk resolusi konflik yang lebih baik. Berbicara
tentang blockchain, Mr Dejan Dinčić menerangkan bahwa walaupun teknologinya sudah ada beberapa
tahun, tetapi belum ada aplikasi berskala besar. Menggunakan skenario hipotetis di mana blockchain
dapat digunakan untuk memantau dan menerapkan perjanjian, Dinčić menjelaskan bahwa blockchain
dapat memainkan peran penting karena sifatnya yang obyektif, netral, transparan dan terdesentralisasi.
Baca selanjutnya untuk ringkasan mendalam dan rekaman kami atas peristiwa itu.

Regulasi Umum
terkait Perlindungan
Data (GDPR) di Uni
Eropa dan arus data
internasional

Forum Investasi
Dunia UNCTAD
2018

Tuan rumah pertemuan pada 10 Oktober adalah Delegasi Uni Eropa kepada PBB dan Misi Permanen
Austria di Jenewa bekerja sama dengan GIP. Pertemuan membahas dampak GDPR yang berlaku
sejak 25 Mei 2018. Para panelis menggambarkan bahwa ini adalah pencapaian atas dilindunginya
data pribadi warga negara Uni Eropa dan proses mencari keseimbangan antara perlindungan data
dan kepentingan sah para pebisnis. Mereka mendiskusikan meningkatnya konvergensi norma perlindungan data di tingkat internasional, dan dampak arus data internasional dari sudut pandang warga
negara serta bisnis.
Teknologi berbasis Internet telah mengubah proses produksi dan konsumsi barang maupun jasa.
Ekonomi digital juga berkontribusi atas perubahan di investasi global. Pertemuan tahunan Konferensi
PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), pada 22–26 Oktober, melihat tantangan
yang hadir saat mobilisasi investasi pembangunan ekonomi digital, dan praktik inovatif serta kebijakan yang bisa memfasilitasi proses seperti ini. Selama diskusi, petunjuk investasi (atau i-guides,
berisi informasi terkini untuk para investor), dipuji sebagai alat yang berguna.
Beberapa sesi menggarisbawahi peran blockchain sebagai alat yang berorientasi pembangunan,
sehingga investasinya bisa memperbaiki akses ke keuangan, manajemen rantai pasokan, identitas digital
dan pendaftaran publik, terutama untuk industri yang sangat erat terkait dengan SDGs, seperti pertanian,
kesehatan dan transportasi. Baca laporan kami untuk sesi dalam forum terkait dengan kebijakan digital.
ikon ini menunjukkan ada informasi lain di versi digital. Silakan kunjungi http://dig.watch untuk informasi lebih dalam.

2

Edisi 35: Oktober 2018

ANALISIS
I N D O N E S I A

TREN KEBIJAKAN DIGITAL DI OKTOBER
Sambungan dari halaman 1

perlindungan data bersikukuh dengan pesan di atas dan
menyadari bahwa peran mereka sangat vital. Kesadaran
itu telah melemahkan raksasa teknologi dan membuat
perpecahan. Di Brussels, CEO Apple Tim Cook menyerukan
adanya aturan lebih keras di AS, seperti halnya GDPR Uni
Eropa.

yang beroperasi secara digital. AS juga mengkritik rencana
Uni Eropa, menyebut rencana pajak tersebut diskriminatif.
Solusi potensial, diusulkan Perancis dan didukung Austria,
membuat klausul pengakhiran dalam rencana pajak Uni
Eropa. Pajak tersebut akan berakhir ketika persetujuan di
tingkat global telah tercapai. Ini mirip aturan yang diperkenalkan Inggris.

Masa depan ekonomi data akan tergantung kepada menemukan keseimbangan tepat antara kerahasiaan data, perlindungan data, perlindungan konsumen dan isu keamanan
di satu sisi serta mempertahankan aliran data yang menjadi sumber ekonomi di sisi lain.

Ketika perkembangan meningkat di Uni Eropa (keterlambatan lebih jauh bisa membuat masalah lebih kompleks
akibat Brexit dan pemilu Eropa tahun depan), tindakan sendiri-sendiri mengubah dinamika permainan. Pemerintahan
siap untuk bertindak sendiri-sendiri, dan secara cepat
mengubah pukulan balik perusahaan teknologi menjadi
aksi menguntungkan secara keuangan.

2. Pajak digital: Pendekatan sendiri-sendiri
mengubah peta permainan
Rencana pajak Uni Eropa, yang akan mengenakan 3%
pajak penghasilan perusahaan teknologi, kemungkinan
besar dimulai akhir tahun ini, seperti diumumkan di BBC.
oleh Pierre Moscovici, komisioner Uni Eropa untuk urusan
Ekonomi dan Keuangan. Pajak tersebut ditujukan khusus
bagi raksasa teknologi: yang berpenghasilan tahunan €750
juta atau lebih, dan berpenghasilan kena pajak €50 juta
lebih per tahun di Uni Eropa.

3. Aturan antimonopoli: Sebuah perubahan arah?
Tidak dipungkiri, perusahaan teknologi besar telah
mengembangkan kekuatan ekonomi dan pasar sangat
besar. Status monopoli mereka telah meningkatkan kekhawatiran di kalangan masyarakat umum dan pemerintahan.
Walaupun aturan antimonopoli secara teori dibuat untuk
mengatasi masalah ini, penerapannya masih terbatas. Di
AS berkembang debat bahwa aturan tersebut harus diubah untuk melindungi persaingan sebenarnya daripada
hanya diterapkan di kasus-kasus di mana ada kerugian
finansial bagi konsumen.

Namun, silang pendapat masih lebar. Beberapa pihak frustasi karena kurangnya kemajuan sementara sebagian lain
menentang rencana tersebut.
Kanselir Inggris mengaku frustasi karena lambannya
perkembangan di Uni Eropa dan tingkat dunia (sebagian
besar hasil kerja Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) yang telah mengusahakan sebuah
kerangka pajak global). Dia pun menyatakan Inggris akan
bertindak sendiri dan mengumumkan layanan baru pajak
digital Inggris dalam anggaran mereka. Pajak tersebut
akan diterapkan 2020 dan hanya akan diterapkan ‘pada
saat solusi jangka panjang yang tepat telah tersedia’.

Salah satu kemungkinan solusi untuk mengatasi kekuatan
dominasi pasar raksasa teknologi adalah dengan mengubah
penerapan aturan, menurut Tim Wu, profesor di Columbia
Law School yang juga diakui sebagai pencetus istilah ‘netralitas jaringan’ (baca ulasan buku Tim Wu). Solusi lain termasuk
memecah monopoli terbesar, memperbarui praktik pengkajian penggabungan perusahaan, dan memperbarui praktik
penerapan aksi antimonopoli terhadap perusahaan terbesar.

Kelompok kecil beberapa negara Uni Eropa, termasuk
Irlandia, Republik Ceko, Finlandia dan Swedia, masih belum
yakin terhdap rencana Uni Eropa mengenai pajak digital.
Salah satu alasan utama mereka adalah negara-negara
harus memberikan lebih banyak waktu kepada OECD untuk
mengembangkan kerangka pajak global pada perusahaan

Di Uni Eropa, raksasa teknologi telah tertampar beberapa
kasus antimonopoli. Mengingat peran data dalam model
bisnis perusahaan teknologi, tidak dapat dihindari pertempuran selanjutnya akan berkisar seputar bagaimana
mereka menggunakan data dalam banyak praktik bisnis.
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OBSERVATORIUM
OBSERVATORY
I N D O N E S I A

KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN DI OKTOBER
Barometer 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

Saat Dialog Siber Amerika Serikat dan Uni Eropa kelima, AS dan EU mendukung hasil kerja
Kelompok Ahli Pemerintah PBB (UN GGE), terutama laporan tahun 2013 dan 2015. Mereka mengungkap keinginan untuk berpartisipasi dalam UN GGE yang baru untuk mendiskusikan terlaksananya hukum internasional untuk siber yang sudah ada. Lebih lanjut di halaman 7.

Relevansi tetap

Pembangunan
Berkelanjutan

Relevansi tetap

Dalam laporan terakhir, Laporan 2018 Perdagangan dan Pembangunan: Kekuasaan, Platform dan
Delusi Perdagangan Bebas, UNCTAD mengacu pada status sistem ekonomi dunia dan menekankan perlunya lebih banyak kebijakan mendukung ekonomi digital global yang lebih inklusif.
Diperlukan kebijakan untuk mencapai Internet yang terjangkau, karena menurut 2018 Affordability
Report Alliance for Affordable Internet (A4AI), lebih dari 60% negara yang diriset masih memiliki
persoalan harga untuk koneksi. Negara-negara kepulauan paling mahal mendapatkan akses.
Komite Pertama Sidang Umum PBB mengeluarkan dua resolusi terkait keamanan siber. Lebih lanjut di halaman 7.

Keamanan

Relevansi meningkat

Facebook mengungkap bahwa peretas telah mencuri akses token sekitar 30 juta pengguna.
Kebocoran ini terjadi di September. Peretas telah mengeksploitasi kerawanan dari kode atas fitur
‘View As’ yang memberikan mereka akses ke profil dan detil masuk (log-in).
Google juga mengungkap adanya kesalahan perangkat lunak di Google+ yang memberikan akses
bagi pengembang luar pada data pribadi pengguna antara 2015 dan Maret 2018. Perusahaan
memperbaiki kerusakan pada Maret 2018, tapi tidak membukanya karena alasan reputasi.
Perusahaan ini juga mengumumkan akan menutup Google+ untuk konsumen.
Dalam pernyataan yang diberikan ke parlemen Australia atas Rancangan Undang-Undang Akses dan
Asistensi, Apple meminta status enkripsi yang diperkuat. Apple juga menyatakan keprihatinannya atas
rancangan ini yang lebih condong ke interpretasi pemerintah atas terminologi legal dan fakta teknis.

E-dagang
dan ekonomi
Internet

Relevansi meningkat

Hak digital

Relevansi meningkat

Kanada, Mexico dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan untuk mengganti North American
Free Trade Agreement (NAFTA/ Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara). Kesepakatan
baru Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA) memasukkan bab terkait perdagangan digital
dan data serta ketentuan kontroversial seperti pelarangan pembatasan arus data lintas batas.
Debat terkait perpajakan untuk Internet ekonomi meningkat, setelah Uni Eropa akan menjalankan
EU-wide tax ‘dalam 60 hari’, sementara Inggris terus melanjutkan upaya membuka pajak baru
untuk institusi teknologi besar. Lebih lanjut di halaman 3.
Revolusi Industri keempat dan teknologi digital membawa banyak dampak pada bentang kompetisi, menurut kesimpulan laporan Forum Ekonomi Dunia, Global Competitiveness Report 2018.
Kesehatan ekonomi global bisa terkena dampak positif karena integrasi dan keterbukaan; tetapi
tetap perlu kebijakan-kebijakan baru untuk memperbaiki kondisi terutama kepada mereka yang
terkena dampak buruk globalisasi.
Tim Cook, CEO Apple memuji peraturan perlindungan data Uni Eropa dan merekomendasikan
pengembangan sama untuk Amerika Serikat. Berbicara di Brussels saat pertemuan tahunan
komisi perlindungan data, dia mengingatkan munculnya ancaman ‘kompleks data industri’.
Facebook terkena denda €565,000 (denda maksimum) dari Kantor Komisi Informasi Inggris (ICO),
untuk keterlibatannya dalam skandal Cambridge Analytica. ICO mengatakan, Facebook telah
mengizinkan aplikasi pihak ketiga untuk mengakses data pengguna tanpa persetujuan.
Jaringan media sosial ini juga menghapus 559 halaman dan 259 akun dari halaman media alternatif, dengan alasan para akun itu terlibat dalam ‘perilaku tidak otentik’.
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I N D O N E S I A

Yurisdiksi dan
isu hukum

Perlindungan Privasi UE dan AS melakukan kajian legal kedua kalinya, di tengah keprihatinan atas
fondasi legal yang kurang komprehensif dan ketidakpatuhan perusahaan AS. Komisi akan memberikan kesimpulan kajian pada akhir tahun.
Perwakilan dari platform daring, jaringan sosial dan industri periklanan mempresentasikan peta
jalan untuk implementasi Kode Praktik Komisi EU atas Disinformasi Daring. Peta jalan itu memuat
aksi konkret dan praktik baik untuk menghadapi disinformasi dan penyebaran berita bohong.

Relevansi meningkat

ICANN meluncurkan kunci baru kriptografi yang melindungi Sistem Nama Domain (DNS).
Perubahan ini signifikan untuk protokol Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) yang
mengamankan peladen fundamental dari Internet.

Infrastruktur

Presiden AS Trump menandatangani memorandum presidensial menginstruksikan Departemen
Perdagangan untuk mengembangkan strategi spektrum 5G nasional. Strategi tersebut diharapkan siap pada Juli 2019.

Relevansi tetap

Netralitas
jaringan

Departemen Kehakiman AS (DOJ) menuntut California dan menahan pelaksanaan perundangan
netralitas jaringan yang baru. DOJ berargumen bahwa undang-undang baru, yang melarang
sejumlah paket bebas data yang membebaskan konsumen dari penggunaan paket data ketika
menonton video dan musik daring, tidak sah dan merugikan konsumen.

Relevansi tetap

Teknologi
baru
(IoT, AI, dll.)

Otoritas perlindungan data dari 15 negara mengadopsi Deklarasi untuk Etika dan Perlindungan
Data di Kecerdasan Buatan saat rapat tahunan mereka di Brussels. Deklarasi ini mendaftar rangkaian prinsip yang memberi petunjuk atas desain, pengembangan dan penggunaan AI termasuk
asas keadilan; perhatian terus menerus, kewaspadaan dan akuntabilitas untuk potensi dampak
sistem AI; transparansi dan kejelasan; pertanggungjawaban dan kerahasiaan data tanpa diminta
dan secara desain; pemberdayaan individu dan mengurangi bias dan diskriminasi.

Relevansi meningkat

Inggris baru mengeluarkan lagi Kode Praktik untuk Konsumen Keamanan IoT, yang memberikan
petunjuk bagaimana bisnis dan organisasi yang terlibat dalam pembangunan, perakitan dan penjualan produk bisa mencapai pendekatan ‘aman dari sejak rancangan’.
Diskusi terkait penggunaan blockchain untuk pengambilan suara muncul menjelang pemilu sela
AS.

AKAN DATANG DI NOVEMBER

26 OKT – 16 NOV

5–7 NOV

12–14 NOV

26–28 NOV

28-29 NOV

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

Internet Governance
Forum, Paraguay
(Asunción, Paraguay)

Internet Governance
Forum ke-13
(Paris, Perancis)

Forum PBB untuk
Bisnis dan Hak Asasi
Manusia
(Jenewa, Swiss)

Internet Governance
Forum Lebanon
(Beirut, Lebanon)

NOVEMBER

DESEMBER

4–6 NOV

11–13 NOV

20 NOV

27 NOV

28–30 NOV

Internet Governance
Forum, Afrika
(Khartoum, Sudan)

Forum Kedamaian
Paris
(Paris, Perancis)

Internet Governance
Forum, Swiss
(Bern, Swiss)

Internet Governance
Forum, Jerman
(Berlin, Jerman)

Konferensi Tahunan
ke-7, Freedom Online
(Berlin, Jerman)

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

KETIDAKSESUAIAN BLOCKCHAIN DENGAN GDPR: MEMBONGKAR DEBATNYA
Pesatnya pengembangan blockchain di banyak sektor ekonomi digital dapat diterjemahkan sebagai peluang luar biasa sekaligus ancaman besar untuk pelaksanaan hak atas privasi dan perlindungan data.
Kompatibilitasnya dengan kerangka hukum masih tetap jadi pertanyaan terbuka, sehingga menjadi krusial
menentukan bagaimana nasibnya.
Dengan dilaksanakannya GDPR pada 25 Mei 2018, Uni
Eropa (UE) secara signifikan membentuk ulang rezim perlindungan datanya dan mengenakan tugas serta tanggung
jawab individual dan organisasi yang memproses data
pribadi warga negara UE. Tidak dapat dielakkan, kepatuhan
blockchain kepada GDPR muncul sebagai salah satu isu penting
untuk pembuat kebijakan dan perusahaan. Hal ini terjadi karena
sifat dasar dan prinsip pengoperasian teknologi ini memunculkan banyak tantangan.

dengan kekekalan dari informasi (misalnya sifat dasar
yang tidak bisa diubah) di blockchain.
Namun, banyak ahli berargumen sejauh mana subyek
data bisa punya hak untuk menghapus data pribadi mereka
sebenarnya bukan hak absolut, dan terjadi ketika subyek
data mencabut persetujuan mereka di tempat data mereka
diproses. Juga, definisi legal tentang apa yang perlu dihapus dan sampai di mana penyamaran data (membuat
data tidak dapat dimengerti) dengan cara kriptografi lebih
canggih, membuat proses penghapusan tetap tidak jelas.
Beberapa regulator nasional seperti Commission nationale
de l'informatique et des libertés (CNIL) Perancis, sepertinya
cenderung pada penggunaan metode yang tidak sempurna
itu untuk memperbaiki interoperabilitas.

Jadi, apa sebenarnya ketegangan utama antara blockchain dengan GDPR? Seperti yang dituliskan dalam Forum
Blockchain UE di Blockchain dan GDPR, ketegangan
utama berputar sekitar identifikasi dan tanggung jawab
pengendali data dan pemroses data, anonimitas dari data
pribadi dan praktik beberapa hak dari subyek data (seperti
hak untuk menghapus).

Hak untuk dilupakan yang diperkenalkan oleh GDPR juga
akan bertentangan secara langsung dengan salah satu
prinsip utama blockchain: transaksi harus terlihat di semua
titik dalam jaringan. Bahkan hak individu atas akses informasi terkait bagaimana data pribadi mereka diproses
bisa secara signifikan dibatasi oleh fakta bahwa tidak ada
pengendali data yang teridentifikasi.

Isu #1: Identifikasi pengendali dan pemroses data
Rezim perlindungan data seperti GDPR, dibuat untuk sistem di mana data itu secara terpusat dikumpulkan, disimpan dan diproses. Dan blockchain melakukan desentralisasi
atas masing-masing proses di atas. GDPR tidak memberikan peraturan jelas tentang bagaimana prinsipnya
bisa dijalankan untuk teknologi berkembang dan disruptif
macam ini. Misalnya, sangat menantang untuk mengidentifikasi siapa pengendali dan pemroses data termasuk tanggung jawabnya, terutama untuk pengembang protokol dan
para aktor yang menjalankannya. Tingkat kekhawatiran ini
juga tergantung apakah blockchain ini terbuka atau tertutup. Kepatuhan terhadap GDPR ternyata lebih kompleks
saat blockhain-nya adalah publik (tanpa perlu izin), sementara banyak teknologi jurnal terdistribusi (distributed ledger
technology/DLT) untuk industri lebih terpusat, sehingga
lebih rendah problematikanya.

Jalan ke depan
Seperti disebut dalam laporan Forum Blockchain UE, GDPR
dan blockchain sejak awal memang tidak serasi. Minimnya
peraturan tepat yang bisa memastikan kepatuhan GDPR,
itulah yang paling problematis. Otoritas Eropa dan perusahaan belum datang dengan proposal yang bisa memungkinkan inovasi dan pertumbuhan blockchain di Eropa, sambil
melindungi data pribadi warga negara. Para ahli membangun beberapa skenario yang bisa menjamin kepatuhan
GDPR. Contohnya, ketika individu berinteraksi memakai
aplikasi yang menggunakan blockchain publik yang tanpa
permisi, misalnya layanan mata uang kripto yang menyediakan kontrak cerdas, maka pemilik aplikasilah yang menjadi
pengendali data.

Isu #2: Anonimasi data pribadi
Persoalan lain yang muncul adalah anonimasi data pribadi,
yaitu proses di mana data tidak bisa dilihat lagi ke belakang
kepada individu siapapun. Jaringan blockchain sangat tergantung dari persistensi keberadaan data dari waktu ke
waktu, dan mengharuskan anonimisasi untuk menjaga privasi dari semua pengguna.

CNIL juga membuka analisis pertamanya tentang kepatuhan blockchain dengan GDPR. Analisis itu menyebutkan
bahwa blockchain tidak mengadaptasi semua tipe pemrosesan data. Beberapa hal lebih relevan dan berpotensi
lebih patuh kepada GDPR dibandingkan yang lain. Misalnya,
GDPR punya kondisi tegas soal boleh tidaknya data pribadi
dikirimkan ke negara ketiga. Karena itu, blockchain publik
kelihatannya tidak cocok karena akan sangat menantang
bagaimana peraturan dijalankan: mengontrol di mana
pengguna/penambang berada. Blockchain privat (atau
harus dengan izin) akan lebih mudah memberikan solusi
dalam mengendalikan arus data ke negara ketiga. Untuk
blockchain terbuka yang harus patuh pada GDPR, maka tipe
baru blockchain, yang tidak membawa data pribadi, mungkin bisa dikembangkan.

Dan, masih banyak debat terkait sampai sejauh mana teknik anonimitas yang lebih sesuai dengan sejalan dengan
peraturan GDPR. Misalnya, apakah semua teknik itu akan
benar-benar membuat anonimitas tidak bisa diubah?

Isu #3: Prinsip dasar dan hak yang bertentangan
Beberapa prinsip dasar dan hak asasi pengguna yang
diperkuat oleh GDPR ternyata langsung bertentangan
dengan bagaimana blockchain berfungsi. Hak untuk menghapus dan prinsip data yang sesedikit mungkin (misalnya: organisasi hanya perlu menyimpan data pribadi yang
memang benar-benar dibutuhkan) bisa bertentangan

Teknologi bisa menyesuaikan diri agar patuh pada hukum
privasi, tapi tetap perlu kolaborasi yang ekstensif antara
regulator dengan perusahaan.
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ANALISIS
I N D O N E S I A

RESOLUSI KEAMANAN SIBER DITANGANI OLEH KOMITE PERTAMA
Dua resolusi baru atas isu keamanan siber telah diperkenalkan oleh AS dan Rusia dalam Komite Pertama,
komite yang menangani perlucutan senjata dan keamanan internasional, dari Sidang Umum PBB. Kami melihat dua hal, draf dokumen serta perubahan yang telah terjadi.
Perkembangan telekomunikasi dan informasi
dalam konteks keamanan internasional

internasional dan Piagam PBB dapat diterapkan, dan pengakuan pentingnya campur tangan pengampu lain dalan
prosesnya. Beberapa aturan yang dipilih dari laporan GGE
juga termasuk yang terkait dengan tugas negara untuk
membuktikan dengan kuat tuduhan serangan negara
lain, keamanan dari perubahan pasokan, tidak menyerang infrastruktur vital atau computer emergency response
teams (CERTs), juga pentingnya berbagi informasi tentang
kelemahan sistem.

Rusia mengajukan resolusi, didukung oleh 26 negara, yang
telah mengalami beberapa perubahan sejak diperkenalkan
pertama kali di Komite Pertama, pertengahan Oktober.
Konsep awalnya termasuk sejumlah aturan dari rancangan Kode Etik negara tersebut yang dikembangkan oleh
Shanghai Cooperation Organisation (SCO), dan aturan dari
laporan UN GGE tahun 2013 dan 2015. Sebagai tambahan,
termasuk juga bahasa yang merujuk ke resolusi tahun
1981 (Resolusi UN GA 36/103), terkait hak negara untuk
memerangi penyebaran ‘berita bohong atau dipelintir’ yang
mengganggu di dalam negeri, dan tugas negara untuk tidak
berperan dalam ‘kampanye fitnah, propaganda fitnah atau
permusuhan’ yang bersinggungan dengan urusan dalam
negeri. Tambahan bahasa ini sangat ditentang banyak
negara, yang menganggap hal tersebut memberi peluang
bagi pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan.

Rancangan resolusi tersebut menyerukan dibentuknya
kelompok kerja terbuka – ketimbang GGE baru – akan melibatkan semua negara yang tertarik, memperkenankan
masukan yang mungkin dari pengampu lain, dan laporan
ke Sekretaris Jenderal. Usulan mandatnya adalah, berdasar konsensus, mengembangkan lebih jauh norma yang
terdaftar dalam rancangan resolusi, mendiskusikan implementasi mereka, mendiskusikan model untuk ‘dialog institusional berkala dengan partisipasi luas’ di bawah PBB,
dan mengadakan ‘pertemuan konsultatif antarsesi’ dengan
pengampu lain.

Setelah beberapa putaran negosiasi, sebagian besar
bahasa tersebut dicabut dari Kode Etik SCO. Misalnya
penyebutan negara tidak mengeksploitasi posisi (teknologi) dominan mereka, perlindungan aturan dan moral
masyarakat, mekanisme pengelolaan Internet multilateral,
membatasi penyebaran informasi terkait terorisme atau
ujaran kebencian, dan kontrol negara terhadap barang dan
jasa, dibuang dari rancangan tersebut.

Meningkatkan tanggung jawab negara di ranah
siber dalam konteks keamanan internasional
Konsep resolusi AS yang mendapatkan dukungan dari
35 negara menggarisbawahi laporan Kelompok Ahli
Pemerintah PBB (UN GGE) di tahun 2010, 2013 dan 2015.
Resolusi ini meminta kehadiran Kelompok Ahli Pemerintah
baru yang kemudian diberi mandat untuk terus mempelajari norma, tindakan membangun rasa percaya diri (CBMs)
dan pengembangan kapasitas. Semua dilakukan sambil
mengkaji seberapa efektif penerapan hal-hal di atas dan
bagaimana negara bisa menjalankan hukum internasional
di siber.

Namun, rancangan tersebut tetap memasukkan beberapa
aturan dari laporan UN GGE – baik di pembukaan maupun
rekomendasi – termasuk penekanan pada kedaulatan dan
non-intervensi dalam hubungan internasional, dan yurisdiksi negara terhadap teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) di wilayah mereka (yang ditentang AS dan sekutunya), tapi juga aturan terkait penghormatan pada hak
asasi manusia dan kebebasan, penegasan bahwa hukum

Tidak seperti tahun sebelumnya, resolusi ini membuat
ketua UN GGE melaksanakan dua pertemuan konsultasi
informal terbuka yang membuka kesempatan negara non-anggota GGE (uniknya, pemangku kepentingan lain tidak
diajak) untuk mendiskusikan resolusi ini dengan ketua
UN GGE secara informal kemudian membawanya secara
formal ke GGE. Konsep resolusi ini membuat Sekretariat
Perlucutan Senjata untuk koordinasi dengan organisasi
regional seperti African Union (AU), Uni Eropa, Organization
of American States (OAS), Organization for Security and
Co-operation in Europe (OSCE), dan Forum Regional
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) – untuk
mengorganisasi konsultasi kerja GGE serta memberikan
masukan.
Sementara proses negosiasi berjalan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsensus berkurang. Pengambilan
suara atas semua konsep resolusi diharapkan terjadi awal
November ini.
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AKAN DATANG
I N D O N E S I A

GENEVA INTERNET PLATFORM DI INTERNET GOVERNANCE FORUM KE 13
GIP akan berpartisipasi secara aktif di IGF ke-13, di Paris dan secara daring. Mari ikut serta dalam rangkaian aktivitas
kami dan tetap menyimak laporan tepat waktu kami serta laporan berkala IGF Daily.

Baca laporan tepat waktu kami
Observatorium GIP Digital Watch kami akan menyediakan
laporan tepat waktu dari beragam laporan sesi dari IGF
dan laporan berkala IGF Daily, yang akan tersedia di laman
dig.watch/igf2018. Laporan akhir, dipublikasikan setelah

pertemuan IGF, akan menyediakan ringkasan sesuai tema.
Semua ini akan melengkapi pembaruan yang secara dinamis ditampilkan dalam observatorium.

Ikuti sesi-sesi kami
AI dan masa depan diplomasi: apa yang tersedia? (WS
#423) – Selasa, 13 November – 15:00 to 16:30 – Salle VII

GIP melakukan berperan bersama dalam sesi berikut ini:
Tantangan pengembangan kapasitas: sebuah pendekatan
praktis (WS #262) – Senin, 12 November – 10:10 to 11:10
– Salle VII

Kecerdasan Buatan (AI) dalam proses evolusi berkelanjutan. Kita melihatnya dalam aplikasi bermacam-macam,
dari alat penerjemah ke mobil tanpa sopir dan lainnya.
Banyak diskusi terkait AI termasuk peluang dan tantangan
yang dibawa di beragam sektor. Diskusi ini berlangsung
dari fakta ke diksi dan dari pandangan distopian sampai
ke interpretasi praktis. Namun, teknologi sudah hadir di
sini dan akan mempengaruhi semua aspek di masyarakat.
Sesi ini akan dilakukan dalam tiga tema utama: AI dan lingkungan geopolitik internasional, AI sebagai topik agenda
internasional dan AI sebagai alat untuk diplomasi.

Pentingnya pengembangan kapasitas di bidang tata kelola
Internet dan kebijakan digital disuarakan secara substantif
dan teratur dalam banyak dokumen serta pidato resmi.
Fasilitator dan konsultan berpengalaman aktif dalam area
ini. Namun, antara permintaan dan ketersediaan tidak
selalu cocok. Seperti apa pengembangan kapasitas itu?
Apa pembelajaran penting di pengembangan kapasitas
yang bisa berguna untuk orang-orang baru? Apakah ada
peluang, risiko dan manfaat terkait pengembangan kapasitas di tahun-tahun berikutnya?

Kunjungi stan kami
GIP dan DiploFoundation akan ada stan di IGF Village.
Kunjungi kami untuk mendapatkan laporan berkala IGF Daily,

buletin berkala ini dalam bentuk cetakan, serta publikasi
kebijakan lain yang relevan.

Pindai kode untuk mengunduh
versi digital newsletter

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