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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 NOVEMBER
1. Deklarasi keamanan siber yang baru serta
resolusinya
November adalah waktunya deklarasi dan resolusi baru
terkait keamanan di dunia siber. Hal ini menunjukkan betapa
pentingnya isu tersebut dalam agenda internasional.
Dalam pembukaan Internet Governance Forum (IGF) Global
ke-13, Presiden Perancis Emmanuel Macron meluncurkan Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, deklarasi
tingkat tinggi untuk mengembangkan prinsip umum dalam
mengamankan dunia siber. Deklarasi ini mendapat tanda
tangan dari banyak pihak yang ingin mencegah kerusakan
peran utama Internet sebagai ruang publik serta mengendalikan meluasnya penyalahgunaan alat dan praktik teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut di halaman 7
Dalam kerangka kerja PBB, ada dua resolusi keamanan siber
yang diadopsi di Komite Pertama dalam Sidang Umum PBB
(UN GA). Resolusi pertama diusulkan Rusia. Resolusi ini
menekankan pentingnya norma dan prinsip atas perilaku
negara yang bertanggung jawab di dunia siber sesuai dengan
Kelompok Ahli Pemerintah PBB dalam Sektor Informasi dan
Telekomunikasi dalam Konteks Keamanan Internasional (UN

GGE). . Resolusi ini juga meminta terbentuknya kelompok
kerja terbuka untuk terus membangun norma dan beragam cara penerapan, berdasarkan konsensus. Kelompok ini
harus melibatkan semua pihak; membuka konsultasi dengan
sektor bisnis, masyarakat sipil dan melaporkan ke Sidang
Umum PBB di 2020.
Resolusi kedua diusulkan Amerika Serikat. Resolusi ini
menekankan laporan dari Kelompok Ahli Pemerintah PBB
(UN GGE) dan perlunya membuat Kelompok Ahli Pemerintah
baru (dengan partisipasi terbatas, berdasarkan ‘distribusi
geografis adil’). Kelompok ini diberi mandat untuk mempe
lajari norma, peraturan dan prinsip atas perbuatan negara
yang bertanggung jawab, pengembangan rasa percaya diri
dan peningkatan kapasitas, serta bagaimana hukum internasional berlaku untuk negara. Kelompok ini harus melaporkan ke Sidang Umum PBB di 2021.
Sebagian anggota PBB menyatakan keberatan terhadap
adopsi dua resolusi yang ‘berbeda tetapi mirip’ itu. Namun,
sebagian lain menganggap dua proses yang diajukan sebenarnya sudah tepat. Bagaimana dua resolusi ini didiskusikan dalam Sidang Umum PBB masih perlu ditunggu.
Selanjutnya di halaman 3

DI EDISI INI
JENEWA
Mediasi siber, perilaku bertanggung jawab di dunia
siber dan penerapan hukum internasional dalam
lingkungan digital merupakan beberapa topik utama
dalam diskusi bulan November.

BAROMETER

Lebih lanjut di halaman 2

Keamanan, yurisdiksi, hak asasi digital dan teknologi baru termasuk isu mengemuka bulan ini. Baca
berita terkini.

IDENTITAS DIGITAL

Lebih lanjut di halaman 4 - 5

Seiring dengan banyaknya negara yang menggunakan sistem digital secara nasional, kami mengamati
beberapa hal yang patut diperhatikan termasuk
cara tepat mengatasinya.
Lanjutan di halaman 6

The Geneva Internet Platform mengucapkan Selamat
Natal dan Tahun Baru!

Kredit: Fancycrave on Unsplash

KEAMANAN SIBER
The Paris Call for Trust and Security in Cyberspace
telah ditandatangani banyak pemerintah dan organisasi. Apa makna dari deklarasi ini dan bagaimana
ini berhubungan dengan proses lainnya?
Lanjutan di halaman 7
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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.

Workshop para
ahli ‘Dialog Jenewa
tentang Perilaku
Bertanggung Jawab
di Dunia Siber’

Acara ini berlangsung pada 1 dan 2 November dalam kerangka ‘Dialog Jenewa tentang Perilaku
Bertanggung Jawab di Dunia Siber’. Inisiatif ini menganalisis peran dan tanggung jawab negara,
industri dan masyarakat sipil serta akademisi dan komunitas teknis dalam penciptaan keamanan
dan stabilitas dunia siber.
Diskusi ini mengidentifikasi praktik baik dan kesenjangan serta rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dialog ini melengkapi inisiatif yang telah ada, dan memberikan tambahan pikiran
serta rekomendasi bagaimana aktor berbeda bisa berkontribusi demi terciptanya stabilitas dan keamanan siber yang lebih baik.
Sesi pertama serial diskusi webinar tentang perilaku bertanggung jawab di dunia siber telah diselenggarakan sebelum workshop. Diskusi lainnya telah dijadwalkan di awal Desember. Laporan final
akan dipublikasikan akhir tahun ini.

Mediasi siber:
dampak teknologi
digital pada
pencegahan dan
resolusi konflik
kekerasan

Acaranya berlangsung pada 7 November di Palais des Nations dalam konteks edisi Pekan Damai
Jenewa 2018. Pertemuan itu mendiskusikan bagaimana teknologi digital membawa dampak kepada
mediator dalam aktivitas mereka maupun peluangnya, termasuk potensi risiko teknologi.
Kegiatan yang menjadi bagian dari inisiatif mediasi siber, ini diluncurkan awal tahun 2018. Tujuannya
untuk merespon fakta bahwa konflik akhirnya akan memiliki dimensi siber dan perlunya mereka
yang bekerja di ranah itu untuk mengikuti tren tersebut. Lebih khusus lagi, diskusi akan membahas
aplikasi AI, platform media sosial dan kerja sama dengan sektor swasta untuk mediasi damai.

Edisi ke-7 Forum PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia diselenggarakan pada 26-28 November.
Forum ini membahas topik Prinsip Dasar untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka
‘Perlindungan, Penghormatan dan Perbaikan’ PBB.
Forum PBB untuk
Bisnis dan Hak Asasi
Manusia

Forum ini membahas perbedaan isu teknologi, dengan membahas teknologi disrupsi pada peristiwa
spesifik, peran dari perusahaan teknologi untuk perlindungan hak asasi manusia, dan aplikasi blockchain untuk meningkatkan prinsip uji kelayakan. Dua diskusi teknologi disruptif membahas isu terkait
hak asasi manusia dalam konteks perkembangan otomatisasi dan AI.
Bagian lain membahas pentingnya tanggung jawab sektor swasta untuk memastikan perlindungan
hak asasi manusia dan advokasi lebih kuat untuk mendorong diskusi kebijakan publik dengan pemerintah. Akhirnya, penggunaan blockchain dibahas sebagai aplikasi yang sanggup menjadi bagian uji
kelayakan hak asasi manusia dalam skenario rantai pasokan.

Hari Hukum
Publik
Internasional
2018

Acara ini diselenggarakan pada 27 November, oleh Direktorat Hukum Internasional Departemen
Federal untuk Urusan Luar Negeri, bekerja sama dengan Geneva Internet Platform. Fokusnya pada
aplikasi hukum internasional di dunia siber.
Transformasi digital dan keamanan siber merupakan dua topik utama diskusi. Untuk mencapai lingkungan digital inklusif, terbuka dan stabil sebagai paradigma kedamaian dan keamanan serta menghormati hak asasi manusia, dibutuhkan pendekatan inovatif. Diskusi ini membahas tantangan yang
dibawa oleh transformasi digital dan ancaman keamanan siber, dengan pendekatan multidisiplin
mengikutsertakan pandangan dari kebijakan luar negeri, diplomasi, teknologi dan hukum.

ikon ini menunjukkan ada informasi lain di versi digital. Silakan kunjungi http://dig.watch untuk informasi lebih dalam.
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I N D O N E S I A

TREN KEBIJAKAN DIGITAL BULAN NOVEMBER
Sambungan dari halaman 1

Masih dalam konteks perilaku yang bertanggung jawab di
dunia siber, Komisi Global untuk Stabilitas Dunia Siber memberikan enam proposal norma baru. Proposal ini mendukung negara dan aktor non-negara untuk menghindari perusakan produk dan layanan, menahan diri untuk membuat alat
alat teknologi menjadi botnets, membuat kerangka transparan untuk melihat kapan dan bagaimana perlu membuka tingkat kerawanan, mempromosikan “kebersihan siber” (cyber
hygiene), mengurangi dan mencegah tingkat kerawanan yang
tinggi serta menahan diri dari operasi serangan siber.

Isu ini juga diangkat oleh Pelapor Khusus PBB untuk
Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia, Prof. Philip
Alston. Dalam pernyataan terbarunya, dia melihat lebih
detail pembatasan kerangka etis, terutama karena tidak
ada definisi yang disepakati soal konsep etis. Hak asasi
malahan ada di hukum. Inilah kenapa AI harus ‘mengacu
pada penegakan hukum bukan hanya kode etik’.
Pesan tersirat dari semua diskusi adalah perlunya kita
melihat lebih hati-hati bagaimana aplikasi AI secara praktis
bisa selaras dengan hukum dan etika.

Di Uni Eropa (UE), Komisi Eropa mengadopsi versi terbaru
kerangka kebijakan pertahanan siber UE, yang mengidentifikasi enam area prioritas ketahanan siber: pengembangan kapasitas pertahanan siber, perlindungan Kebijakan
Pertahanan dan Keamanan Bersama UE, jaringan komunikasi dan informasi, pelatihan dan pelaksanaan, riset dan
teknologi serta kerja sama sipil-militer dan internasional.

3. Kembali fokus: pekerja ‘paruh waktu’ (gig economy)
Kesadaran bahwa peraturan yang berlaku tidak lagi mencerminkan kenyataan perubahan pasar pekerjaan semakin tinggi. Laporan Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) dalam Masa Depan Perlindungan
Sosial, memperlihatkan bahwa pola pekerjaan makin hari
makin berbeda dengan model tradisional. Dari pekerjaan
penuh waktu menuju kewirausahaan atau pola kerja ‘paruh
waktu’. Karena perlindungan sosial tradisional masih
dibuat untuk pola kerja lama, mereka mungkin tidak cukup
melindungi para pekerja ‘paruh waktu’.

Di Asia, negara anggota ASEAN meluncurkan dua pernyataan bersama terkait kerja sama keamanan siber: satu
dengan Rusia dan satu dengan USA . Kedua deklarasi
mengungkap perlunya promosi dan elaborasi norma yang
telah diajukan terkait tindakan negara yang bertanggung
jawab di dunia siber serta bagaimana menangani penggunaan teknologi untuk tujuan terorisme.

Pemerintah makin sadar perlunya menyesuaikan peraturan untuk perubahan sistem pekerjaan ini. Inggris
misalnya, diharapkan bisa mempublikasikan kebijakan
baru untuk tipe kerja masa depan, untuk memasukkan, di
antaranya hak kepegawaian para wirausaha paruh waktu.
Pendekatan Inggris ini diharapkan akan membawa dampak signifikan terhadap ekonomi lain, terutama di Eropa.

Dengan sekian banyak deklarasi, tantangan sesungguhnya
adalah pada implementasi.

2. Pertimbangan etis dalam pengembangan sistem
kecerdasan buatan
Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) telah mendorong diskusi ke ranah umum. Tak hanya pengambilan
kebijakan dan ahli teknologi, masyarakat biasa pun ikut
mendiskusikan AI. Diskusi kali ini sudah masuk ke wilayah
baru dengan fokus pada pertimbangan etis.

Salah satu isu yang masih terus menjadi kontroversi adalah
status pekerja paruh waktu: apakah mereka pegawai atau
kontraktor independen? Untuk Australia, perusahaan pengiriman makanan Foodora dituntut ke pengadilan karena
memasukkan para pengantar sebagai kontraktor independen. Komisi Australia untuk Pekerjaan yang Adil memutuskan bahwa para pengantar bekerja untuk Foodora dan
oleh karenanya bukan kegiatan independen. Perusahaan
akhirnya mengakui bahwa para pengantar mereka lebih
cocok sebagai pegawai ketimbang kontraktor independen.

”Tidak akan ada AI [...] apabila refleksi atas dimensi etis
tidak dilakukan,” kata Presiden Perancis saat IGF. Macron
berbicara tentang niatnya memelopori pembentukan
inisiatif antarpemerintah tentang AI, serupa Panel Antar
Pemerintah untuk Perubahan Iklim. Panel ini harus bekerja
sama dengan masyarakat sipil, ilmuwan, dan inovator
serta mencerminkan dimensi etis, teknis dan keilmuan AI.

Keputusan ini membawa dampak pada pembagian pekerjaan
untuk pekerjaan paruh waktu lainnya di seluruh dunia termasuk di antaranya Uber Eats dan Deliveroo (jasa pengantaran
makanan), tapi juga sektor lain untuk para pekerja paruh waktu.

Banyak sesi di IGF mendiskusikan pentingnya memikirkan
prinsip etis dalam pembuatan dan penggunaan AI. Agar
aplikasi AI menjadi ‘pro-manusia’, aspek etis harus dipikirkan secara hati-hati. Masih ada beberapa pertanyaan
terbuka: konsep etis seperti apakah yang kita cari, karena
tidak ada kesepakatan universal tentang apa itu etis?
Apakah benar kita bisa memasukkan etika dalam kode?
Siapa yang akhirnya harus bertanggung jawab?
Diskusi lainnya fokus pada relasi antara etika dengan
hukum. Walaupun ada beberapa peraturan etis yang bisa
diubah menjadi hukum, mereka seharusnya tidak dianggap
bisa menggantikan hukum. Ketika kita mau memastikan AI
itu pro-manusia, kita harus memikirkan dua sisi sekaligus
yaitu prinsip etis dan kerangka hukum.

Kredit: Mark Warner
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KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN DI BULAN NOVEMBER
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

Selama Minggu Damai Paris, Presiden Perancis Emmanuel Macron meluncurkan Seruan Perancis
untuk Kepercayaan dan Keamanan di Ruang Siber, deklarasi tingkat tinggi untuk mengembangkan prinsip dasar dalam mengamankan ruang siber. Lebih jauh di halaman 7.

Relevansi meningkat

Facebook dan Google telah menandatangani Kontrak untuk Web Tim Berners-Lee yang memikat
pemerintahan, perusahaan dan warga siber untuk meningkatkan aksesibilitas, kerahasiaan data
pengguna Internet serta menjaga Internet bebas dan aman.

Pembangunan
Berkelanjutan

Relevansi tetap

Selama berlangsungnya Konferensi Berkuasa Penuh (ITU-PP18) International Telecommunication
Union (ITU), negara anggota menyetujui sebuah revisi resolusi penggunaan teknologi komunikasi
informasi untuk menjembatani kesenjangan digital. ITU melanjutkan tugasnya menyiapkan indikator-indikator untuk mengukur kesenjangan digital, mengumpulkan data statistik dan mengukur
dampak teknologi komunikasi informasi.
Laporan terbaru OECD berjudul Menjembatani Kesenjangan Gender Digital: Mengikutsertakan,
Meningkatkan Keahlian, Berinovasi mengonfirmasi bahwa perempuan kurang memiliki akses ke
teknologi, layanan dan kesempatan pendidikan dalam teknologi informasi dibandingkan laki-laki.
Dua resolusi baru terkait isu keamanan siber – satu diusulkan oleh Rusia dan satu oleh USA, –
telah diadopsi oleh Komite Pertama dari Sidang Umum PBB (UN GA). Lebih jauh di halaman 1-3.

Keamanan

Relevansi meningkat

E-dagang
dan ekonomi
Internet

Komisi Global untuk Stabilitas Ruang Siber (GCSC) telah mengusulkan enam norma baru untuk
perilaku pemerintah dan non-pemerintah di ruang siber. Menurut para komisioner, GCSC mungkin masih mengembangkan beberapa norma tambahan, tapi akan lebih fokus mencari cara untuk
mengendalikan proses lain melalui norma yang diusulkan.
Uni Eropa memperbarui kerangka kebijakan pertahanan siber mereka. Mereka mengidentifikasi enam area prioritas, seperti pengembangan kemampuan pertahanan siber, mendorong kerja
sama sipil-militer dan internasional, dan mengembangkan kapasitas riset dan teknologi.
Lanskap tenaga kerja berubah dengan adanya pekerja paruh-waktu (gig economy) dan sistem proteksi sosial tradisional mungkin tidak lagi mencukupi. Demikian hasil studi baru OECD. Aturan
baru pekerja paruh-waktu sedang ditunggu di Inggris, . Sementara di Australia, Komisi Kesetaraan
Kerja memutuskan bahwa sopir untuk perusahaan pengantar makanan adalah pegawai dan bukan
kontraktor independen.
Para menteri ekonomi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-33 menyetujui aturan
e-dagang baru untuk memfasilitasi transaksi lintas batas dan mendukung kepercayaan dalam
penggunaan e-dagang.

Relevansi tetap

Hak digital

Mata uang crypto terbesar keempat, Bitcoin Cash, yang muncul dari percabangan Bitcoin pada
Agustus 2017, telah bercabang lebih jauh, mengikuti ketidaksepakatan atas mekanismenya. Visa
akan menggunakan sistem identitas digital berbasis blockchain untuk pembayaran lintas batas.
Komite Ketiga Sidang Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi atas hak kerahasiaan di era digital.
Resolusi ini menyerukan pemerintahan untuk mencegah pelanggaran hak pribadi dan perusahaan
agar menginformasikan pengguna dalam bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diakses tentang pengumpulan, penggunaan, pembagian dan retensi data mereka (termasuk biometrik) yang
dapat berdampak pada hak atas kerahasiaan.
Laporan Freedom House Kebebasan Internet 2018: Kebangkitan dari Otoritarianisme Digital menunjukkan bahwa kebebasan Internet telah menurun selama delapan tahun berturut-turut.

Relevansi meningkat

Facebook mengumumkan akan naik banding atas denda dari Kantor Komisioner Informasi Inggris
terkait skandal Cambridge Analytica.
Pengambilalihan Google atas lab AI Deepmind di Inggris telah menimbulkan kekhawatiran akan
akses perusahaan di masa depan atas data kesehatan pasien yang diambil dari Layanan Kesehatan
Nasional (NHS) Inggris.
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Yurisdiksi dan
Isu Legal

Relevansi meningkat

Infrastruktur

Relevansi meningkat

Netralitas
Jaringan

Relevansi menurun

Teknologi
baru
(IoT, AI, dll.)

Relevansi meningkat

Anggota parlemen negara-negara, bagian dari Komite Tinggi Internasional pada Disinformasi dan
Berita Palsu telah menyepakati deklarasi pada Prinsip dari Hukum Pengelolaan Internet.
Perancis telah mencapai kesepakatan dengan Facebook yang mengizinkan pejabat pemerintah
untuk memonitor kebijakan ujaran kebencian Facebook dan prosedur penghapusan.
Pengadilan Tinggi India memutuskan bahwa penyedia layanan e-dagang bertanggung jawab terhadap barang tiruan yang dijual di sistem mereka, walaupun barang tersebut dijual oleh pihak
ketiga.
SpaceX milik Elon Musk telah mendapat persetujuan dari FCC untuk mengirimkan lebih dari 7.000
satelit orbit rendah untuk menyediakan koneksi Internet global dari ruang angkasa.
Keputusan terkait mobil swakendara oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa (UNECE) membuat
beberapa rekomendasi untuk sistem kemudi otomatis dan penggunanya.
CEO AT&T mendesak kongres AS meloloskan aturan netralitas jaringan untuk menghindari tambal
sulam legislasi negara bagian.
Senator AS telah meminta penyedia layanan telekomunikasi besar untuk membuat pernyataan
tertulis tentang pembatasan layanan video.
Beberapa negara mengumumkan rencana soal AI. Malta membentuk gugus kerja untuk membangun strategi nasional untuk AI. Tujuannya meletakkan Malta di antara 10 negara dunia yang
memiliki kebijakan AI. . Jerman akan menginvestasikan €3 miliar untuk riset dan pembangunan di
tahun 2025. UAE mendirikan lab untuk membangun kebijakan yang akan mengatur penggunaan
dan aplikasi, AI, printing 3D dan teknologi mengemuka lainnya.
Komite Para Menteri di Dewan Eropa meminta para negara anggota untuk mengevaluasi dampak
dari sistem algoritma pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Dokumen keduanya berisi
peringatan atas ‘kapasitas manipulatif’ dari proses algoritma dan risiko penggunaan data pribadi
dalam kapasitas besar untuk proses itu.
Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia meminta transparansi
yang lebih terkait AI.

AKAN DATANG DI DESEMBER

4 DES

6 DES

11–12 DES

13–14 DES

Pertemuan
Tahunan Anggota
InterCommunity
(Daring)

Konferensi Pemangku
Kepentingan Majemuk
G7 tentang Kecerdasan
Buatan (Montreal,
Kanada)

IX Forum 12
(São Paulo, Brasil)

Forum Global OECD:
Keamanan Digital
untuk Kemakmuran
(Paris, Perancis)

DESEMBER

JANUARI

4–6 DES

11–12 DES

10–14 DES

ICT 2018: Imagine
Digital – Connect
Europe
(Vienna, Austria)

Inisiatif Siber Tokyo
2018
(Tokyo, Japan)

Pekan E-dagang
Afrika: Dialog
Regional
(Nairobi, Kenya)

Untuk informasi acara yang akan datang, kunjungi http://dig.watch/events
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IDENTITAS DIGITAL: ISU DAN KASUS
Negara berpenghasilan rendah dan menengah mengeluarkan sistem identifikasi digital yang canggih.
Apakah ini akan menjadi solusi inklusi sosial dan ekonomi, atau ini adalah alat lain untuk mengontrol informasi pribadi manusia?
Dari generasi ke generasi, banyak warga negara di wilayah selatan menerima identitasnya secara kultural. Di
beberapa tempat, anak-anak menerima identitas pertama mereka saat upacara penamaan sementara lainnya
mendapatkan nama dari proses adat. Dalam masyarakat
modern, individual mendapatkan identitas untuk mendapatkan layanan pemerintah seperti paspor, kesejahteraan
sosial dan pendidikan lebih tinggi. Negara mendukung
identifikasi sebagai proses integral untuk memberikan
akses yang disediakan oleh pihak selain negara.

Apabila tidak dirancang dengan hati-hati, program ID digital ini bisa menjadi kumpulan data yang dengan mudah
memutus hak warga negara atas privasi. Mereka dirancang untuk sentralisasi pengumpulan dan analisis data
yang meningkatkan risiko penyalahgunaan penggunaan
data, seperti pengawasan tanpa pemberitahuan. Ketika
pengumpulan data tidak dilakukan dengan benar, akan
ada sebagian warga negara (biasanya kelompok marginal)
yang tidak termasuk dalam database dan layanan terkait.
Persoalan menjadi lebih pelik ketika negara tidak memiliki
kerangka perlindungan data.

Contohnya, warga tanpa dokumen yang bisa diidentifikasi
tidak bisa akses ke layanan perbankan. Cara baru mengidentifikasi seperti lewat nomor telepon genggam, memperluas arti awal dari inklusi keuangan. Di bawah program
Identify for Development dari Bank Dunia (ID4D), negara
berpenghasilan rendah dan menengah mengembangkan
sistem identifikasi digital mereka secara nasional.

Aadhar sudah dipertanyakan pembagian datanya. Bahkan
dengan putusan pengadilan tinggi yang melarang kaitan
antara data Aadhar dengan pendaftaran pemilih, para
pemeriksa menemukan komisi pemilihan India masih
mengakses dan mengaitkan dua pendaftaran.

Pentingnya perlindungan

Permintaan terhadap layanan identifikasi terus meningkat.
Sebagian karena aspirasi untuk menghitung setiap individu di dunia di bawah tujuan pembangunan berkelanjutan
(SDGs) seperti tertulis dalam tema ‘tidak ada satu orang
pun yang ditinggalkan’. Namun, kesenjangan yang telah
diidentifikasi untuk mencapai SDGs sudah jelas: sebagian
besar populasi manusia di wilayah selatan tidak dapat
diidentifikasi.

Pembela Hak Asasi Manusia menggambarkan program
digital ID sebagai alat yang dipasang secara laten oleh
negara untuk mengawasi. Tanpa perlindungan yang baik,
negara bisa menyalahgunakan informasi dari warga negara
melalui kontrol informasi. Kelompok rentan seperti pengungsi dan mereka yang memerlukan layanan sosial bisa
saja diabaikan saat pendaftaran digital. Hal ini bisa berdampak pada makin lebarnya kesenjangan. Bagaimana
kita bisa memastikan bahwa identitas digital melindungi
individu dan kelompok dari potensi penyelahgunaan?

Apa manfaat identitas digital?
Identitas bisa membantu negara membuat rencana lebih
baik berdasarkan kebutuhan. Dengan keterhubungan yang
disediakan teknologi digital, negara bisa menganalisis individu yang teridentifikasi dengan lebih baik, mengantisipasi
kebutuhan mereka dan memberikan sumber daya sesuai
kebutuhan. Ditambah perkembangan telepon seluler dan
jejak digital, negara juga bisa membuat profil menyeluruh terkait sosial, politik dan perilaku ekonomi warganya.
Informasi ini bisa digunakan untuk perencanaan generasi
mendatang, merancang respon terhadap bencana dan keadaan darurat serta membangun aktivitas ekonomi baru.
Namun, informasi sama bisa digunakan untuk manipulasi
secara politik, memberangus ekspresi dan menyingkirkan
mereka yang berbeda, serta motif serupa.

Tawaran solusi lainnya adalah melalui pemindahan kekuasaan dalam identitas digital dari otoritas ke individu. Ini bisa
dicapai antara lain melalui kerangka perlindungan data berpusat pada manusia yang menjamin perlindungan hak atas
privasi, mempromosikan pertukaran data secara bertanggung jawab, serta menjamin keamanan informasi. Riset terkait promosi identitas digital otonom sedang dalam proses.
Ketika sampai pada masalah terkait sistem yang menyimpan informasi identitas secara masif, salah satu solusi
yang dibahas adalah pendekatan identitas diri yang berdaulat (self-sovereign identity/SSI). Di bawah SSI, tiap orang
menyimpan identitas digital mereka di dompet maya dan
menampilkannya atas kehendak sendiri selama berselancar di dunia maya. SSI adalah perpindahan dari penyimpanan data terpusat. Ketika pengguna menggunakan SSI,
mereka bertanggung jawab sendiri untuk memilih di mana
akan menggunakan identifikasi digital mereka. SSI berdasarkan pada prinsip perlindungan kontrol, akses, transparansi, persistensi, portabilitas, interoperabilitas, kesadaran, minimalisasi, dan pengguna.

Isu seputar identitas digital
Identitas digital bisa mengambil beberapa format, terkait
bagaimana pemerintah mau mengumpulkan data tiap
individu. Kenya mengintegrasikan semua data identifikasi
dari pihak swasta atau negara sendiri untuk memperbaiki layanan tergantung dari hasil identifikasi. India membuat pendaftaran identitas terbesar di dunia, Aadhar, yang
awalnya menargetkan mereka yang tidak teridentifikasi.
Di Cina, negara mengeluarkan kartu pintar yang merekam dan menganalisis semua relasi yang dimiliki individu
dengan negara, dengan cara mencatat semua transaksi. Ini
kemudian dibuat untuk membangun kredit sosial. Model
ini juga dikenal sebagai ‘satu sumber kebenaran’.

Di manapun diaplikasikan, identitas digital menyatu
dengan organisasi masyarakat. Karena penyokong tujuan
pembangunan berkelanjutan mendukung adopsi sistem
ini, mereka juga mendukung model identitas digital yang
memfasilitasi pengembangan masyarakat dan sejalan
dengan hak asasi manusia.
6
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DALAM FOKUS
I N D O N E S I A

MAKNA DARI ‘PARIS CALL’
Ketika Presiden Macron meluncurkan Paris Call for Trust and Security in Cyberspace di IGF di Paris bulan
lalu, dia mengatakan dunia siber sudah menjadi tempat sumber konflik. Oleh karena itu respon terhadap tantangan ini harus lebih dari sekadar pertahanan, tapi juga harus mengikutsertakan ‘hukum dan kerja sama’.
Jadi apakah yang Paris Call minta dari para pemangku kepentingan?
standar baru keamanan siber, dan mendorong transpaMembangun dari dokumen-dokumen sebelumnya
ransi kerentanan sistem yang ‘bertanggung jawab dan
terkoordinasi’. Mendukung kerja sama digital luas dan
meningkatkan upaya peningkatan kapasitas, Paris Call
secara implisit terkait dengan Panel Tingkat Tinggi PBB
untuk Kerja Sama Digital, dan menggarisbawahi perlunya
pendekatan pemangku kepentingan majemuk yang diperkuat menuju keamanan siber dan kepercayaan.

Sebagai deklarasi tingkat tinggi untuk membangun prinsip
sama dalam upaya menyelamatkan dunia siber, Paris Call
mengundang para pemangku kepentingan – negara, organisasi internasional, sektor swasta, organisasi masyarakat
sipil – untuk bekerja sama dan ‘mendukung terlaksananya
hukum internasional di dunia siber, melindungi hak asasi
daring, melawan aktivitas yang bertujuan mengganggu
dan memastikan keamanan produk digital’.

Penandatangan Paris Call berkomitmen untuk bekerja sama
dan menerapkan ‘aksi bersama’ untuk, antara lain, mencegah

Paris Call mendapatkan inspirasi dari dokumen sebelumnya yang diadopsi dalam konteks proses Tata Kelola
Internet serta kebijakan digital lainnya.

• kerugian individu dan infrastruktur vital
• kerusakan pada ketersediaan atau integritas dari
fungsi utama Internet
• intervensi asing dalam proses pemilu melalui aktivitas siber jahat
• pencurian hak milik intelektual menggunakan teknologi komunikasi informasi untuk keuntungan kompetitif
• aktor non-pemerintah melakukan peretasan balik
(‘melakukan operasi siber ofensif’ adalah istilah yang
digunakan di versi sebelumnya, diganti karena sepertinya istilah ini digunakan untuk aktivitas yang dilakukan oleh negara)

Dokumen ini dibangun dalam bahasa serupa dengan
Agenda Tunis untuk Masyarakat Informasi, menggarisbawahi tanggung jawab negara dan pemangku kepentingan
lain dalam ‘peran mereka’, untuk memperbaiki rasa percaya, keamanan dan stabilitas dunia siber.
Tanpa harus menyebutkan secara spesifik, dokumen
ini juga senada dengan laporan PBB dari Kelompok Ahli
Pemerintah 2013 (UN GGE 2013), dalam afirmasi bahwa
hukum internasional juga berlaku di dunia siber. Juga
menekankan pentingnya norma dalam masa damai serta
pengukuran pembangunan rasa percaya diri, dan menyebutkan secara implisit hasil dari UN GGE tahun 2015.

Komitmen lain terkait dengan memperkuat keamanan produk dan layanan digital serta mendukung siber mutakhir
yang higienis untuk semua.
Terakhir, deklarasi tersebut menyerukan penerimaan luas
dan penerapan norma internasional dari perilaku yang
bertanggung jawab. Menarik bahwa istilah ‘pengembangan
norma’ telah dihapus dari konsep final. Hal ini mungkin
menandakan berkurangnya dukungan untuk mengembangkan norma lebih jauh.

Paris Call juga secara parsial mengikutsertakan beberapa
norma yang diajukan oleh Komisi Global untuk Stabilitas
Dunia Siber.

Komitmen untuk rasa percaya dan aman di dunia siber
Paris Call mengutuk serangan siber yang ‘berdampak,
sembarangan, atau merugikan secara sistemik’ terhadap
individu maupun infrastruktur vital di masa damai, serta
menyerukan dukungan kepada korban baik dalam masa
damai maupun konflik bersenjata. Berkaca pada perlunya
memperkuat perlindungan terhadap kejahatan siber, deklarasi menempatkan Konvensi Budapest tentang Kejahatan
Siber sebagai alat kunci. Lebih jauh imbauan itu menyerukan peningkatan keamanan produk, dan mengakui tanggung jawab aktor kunci sektor swasta dalam hal ini.

Apa Selanjutnya?
Ratusan pemerintahan dan pihak lain – termasuk hampir
semua negara Eropa, pemimpin industri Internet, Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN),
dan Internet Society – telah menandatangani Paris Call.
Di luar para penandatangan, tercatat bahwa dari lima anggota Dewan Keamanan PBB, Cina, Rusia dan AS absen.
Seperti diuraikan di akhir Paris Call, para penandatangan
akan bertemu kembali dan mengevaluasi kemajuan selama
Paris Peace Forum (PPF) di 2019 maupun di IGF 2019 Berlin.
Ini menandakan bahwa PPF akan berlanjut, juga para
penanda tangan Paris Call tidak berniat untuk melakukan
upaya ganda, tapi lebih kepada untuk sejalan dengan proses IGF, sesuatu yang diapresiasi sejumlah penanda tangan.

Paris Call juga menguraikan pentingnya kerja sama
pemangku kepentingan majemuk dalam mengembangkan

Layak pula disebut bahwa Macron bahkan menyarankan,
dalam pidatonya, bahwa IGF dipercayai untuk memonitor
evolusi naskah Paris Call, mencatat pendukungnya, dan
mengidentifikasi inisiatif kerja sama dan pengukuran yang
diperlukan untuk mencapai tujuannya. Apakah IGF akan
menjalankan peran ini, belum diketahui.
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TEKA TEKI SILANG
I N D O N E S I A

IGF DALAM RINGKASAN
November ini, komunitas tata
kelola Internet dan kebijakan digital mengikuti pertemuan Internet
Governance Forum (IGF) ke-13.
Forum ini menghadirkan 130 sesi
dengan peserta dari kalangan
pemerintah, lembaga antar-pemerintah, komunitas teknis dan perusahaan swasta, serta juga para
pengguna Internet. Selama tiga
hari mereka mendiskusikan isu-isu terkait Internet. Privasi dan
perlidungan data, kesenjangan
digital, keamanan siber, blockchain
dan kecerdasan buatan (AI) adalah
beberapa isu yang dibahas.
Sudahkah Anda mendapatkan
informasi terbaru dari IGF tahun
ini? Silakan isi teka-teki silang
berikut untuk tahu seberapa Anda
tahu. Informasi lanjutan, bisa
mengunjungi halaman khusus
untuk IGF 2018 di mana Anda
akan menemukan laporan dari
hampir semua sesi, ringkasan
harian serta laporan final yang
mencatat isu paling penting.

Mendatar
3
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IGF: CHANGE NEEDED TO STAY RELEVANT
The IGF will need to adapt quickly in order to remain relevant
in the fast changing digital world. This was the writing on
the ‘IGF wall’ in keynote addresses, workshops, and corridor
discussions.
For the first time in the IGF’s history, the annual meeting
was presided over by both the host country’s head of state
and the UN Secretary-General. In sharp contrast with this
officialdom, government representation was low compared
to civil society and the business community. The SecretaryGeneral encouraged the IGF to reach out to governments, in
particular those from developing countries.

6

One of the potential reasons for dwindling government participation is that the IGF ‘needs to produce more than just
debate and reflection’. Last year, the IGF made a step forward by gathering conclusions of discussions in the form of
Geneva Messages. This year, French President Emmanuel
Macron made the following proposals for the IGF reform:
• The IGF needs to reform, according to Macron, ‘to become
a body producing tangible proposals’. Switzerland,
France, and Germany, as the previous, current, and next
host, have also been supporting more concrete outputs in
the IGF deliberations.
Continued on page 2
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Salah satu pesan utama IGF 2018 adalah forum ini harus beradaptasi agar
tetap ________ dalam perubahan
cepat dunia digital. (7)
Pertemuan IGF pertama kali diadakan
12 tahun lalu di _________ (6)
IGF mendapatkan mandat dari ______
Agenda untuk Masyarakat Informasi,
diadopsi di tahun 2015 dalam konteks World Summit on the Information
Society. (5)
Isu paling banyak didiskusikan dalam
IGF 2018 adalah AI dan fokus pada
perlunya integrasi konsiderasi ______
dalam perancangan dan penggunaan
sistem AI. (4)
Tahun ini, IGF dibuka oleh Sekretaris
Jenderal
PBB,
Mr.
Antonio
___________. (8)
Diskusi terkait disinformasi dan berita bohong menekankan pentingnya
demokrasi untuk menengahi ketegangan antara kebebasan _______ dan
upaya menangani berita bohong. (6)
Banyak yang berargumen bahwa seiring meningkatnya jangkauan dan cakupan platform digital, model _______
sudah tidak lagi cukup untuk memastikan bahwa platform ini berjalan sesuai
dengan kepentingan pengguna. (11)
Diperkenalkan sejak 2017 sebagai
salah satu inovasi dalam proses IGF,
IGF Key ________ meringkas isu utama
dalam diskusi area tematik. (8)

Menurun
1

Kerja antar sesi (intersessional) di IGF
termasuk koalisi dinamis dan forum
_______ baik dalam isu seperti konektivitas komunitas, blockchain, keamanan siber dan AI. (7)
2 IGF berikutnya (2019) akan diselenggarakan di ___________, Jerman. (6)
5 Keamanan anak di dunia daring tetap
menjadi isu penting di IGF, dan proteksi keamanan anak di dunia digital
haruslah diletakkan dalam konteks
________ anak. (3,5)
7 Hubungan antara teknologi terkini dan
________ juga didiskusikan, dengan
fokus pentingnya memastikan generasi muda siap atas pasar kerja masa
depan. (9)
8 Terkait keamanan siber, pemangku kepentingan di IGF menekankan pentingnya regulasi atas definisi
__________ di dunia siber. (9)
9 Kendati banyak debat di Paris soal
masa depan teknologi, tetapi ada satu
topik penting tertinggal dalam diskusi:
hak asasi _______ masa depan. (8)
11 Tahun ini, IGF telah terselenggara
sebanyak __________ kali. (9)
12 Diskusi soal hak asasi manusia didominasi oleh isu yang terkait dengan
ancaman kebebasan berekspresi dan
privasi, serta kesenjangan digital terus
menerus dalam ranah _________. (6)
14 ‘The Internet of ________’ adalah tema
dari IGF Paris. (5)

Pindai kode untuk mengunduh
versi digital newsletter

Mendatar: 3 Relevan, 4 Athena, 6 Tunis, 10 Etik,
13 Guterres, 15 Bicara, 16 Swaregulasi,
17 Messages.
Menurun: 1 Praktik, 2 Berlin, 5 Hak asasi,
7 Pekerjaan, 8 Perbuatan, 9 Generasi,
11 Tigabelas, 12 Gender, 14 Trust.
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