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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.

PREDIKSI KAMI: KEBIJAKAN DIGITAL 2019
Dunia digital merefleksikan perkembangan masyarakat.
Risiko dan ketidakpastian di ruang siber makin mengemuka.
Perlombaan membangun senjata siber meningkat. Dari
sisi peluang, kecerdasan buatan (AI), komputasi kuantum
dan blockchain menjadi ujung tombak perkembangan aplikasi baru di kesehatan, pertanian dan pembangunan. Pada
tahun 2019, realpolitik digital akan makin meningkat. Kami
perkirakan ada 10 area yang sangat penting untuk dipantau.

1. Tata kelola data: diskusi akan makin matang di
tengah ketegangan
Karena makin jelas bahwa data adalah minyak di ekonomi
modern ini, isu kontroversial terkait data lintas batas akan
makin banyak. Pembuat kebijakan melanjutkan pencarian mereka atas solusi terbaik tata kelola data yang bisa
menyeimbangkan kepentingan sektor bisnis, pengguna
dan penegak hukum. Lebih lanjut, debat peraturan dunia
akan mencerminkan keberagaman data seperti data pribadi, data bisnis dan data ilmiah. Misalnya, keamanan data
akan berada di yurisdiksi nasional, sementara data untuk
bisnis dan keilmuan akan lebih mudah berjalan lintas
batas. Perusahaan teknologi juga akan makin membuat
kebijakan data yang beragam.

2. Geo-ekonomi Digital: Perlombaan dominasi
teknologi akan terus berlanjut
Perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat akan
terus berlanjut tahun ini. Amerika dan Cina memiliki rencana ambisius di sektor teknologi: Presiden Trump berjanji
membawa ‘make America great again’ bersamaan dengan
rencana Presiden Xi’s ‘Made in China 2025 plan’. Kedua
rencana ini bisa membawa pengaruh negara di ekonomi
digital, terutama antarperusahaan dan kompetisi. Karena
kedua presiden telah sepakat untuk menunda tarif perdagangan baru selama 90 hari agar ada kesempatan bicara,
maka semua mata akan menunggu apa dialog mereka.

3. Geo-politik: Perlombaan isu keamanan dan
pengembangan senjata siber sedang menghangat
Lomba pengembangaan senjata siber akan meningkat di
tahun 2019, karena banyak negara makin mengembangkan
kemampuan serangan sibernya. Satu pertanyaan penting
yang harus dibahas di forum multilateral dan pemangku
kepentingan majemuk adalah di mana kita harus membedakan antara persenjataan siber dengan penggunaan
Selanjutnya di halaman 3

DI EDISI INI
JENEWA
Kecerdasan buatan dan diplomasi, masa depan
pekerjaan, kerja sama digital serta stabilitas di ruang
siber adalah beberapa topik yang dibahas dalam diskusi bulan Januari.
Lebih lanjut di halaman 2

OBSERVATORIUM

Keamanan, ekonomi Internet, hak-hak digital dan
yurisdiksi adalah isu penting bulan ini. Baca perkembangan terbaru.

KEAMANAN SIBER

Lebih lanjut di halaman 4 - 5

Dua kelompok PBB akan meninjau isu terkait perilaku negara yang bertanggung jawab di dunia siber.
Apa yang bisa kita harapkan?
Lanjutan di halaman 6

MATA UANG KRIPTO


Credit: AbsolutVision

Beberapa negara mulai membuat pengaturan terkait mata uang dan aset kripto. Silakan baca ringkasan kami.
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.

Fiksi ilmiah
bertemu dengan
kebijakan l
Kebijakan bertemu
dengan fiksi ilmiah

Dianggap sebagai proses sementara pemupukan silang, acara ini diselenggarakan pada 15 Januari
untuk menjawab pertanyaan ini: Apa yang bisa diajarkan fiksi ilmiah kepada kita terkait politik digital
dan masa depannya? Dengan partisipasi antardisiplin mulai dari pengambil kebijakan, diplomat, desainer, dan penulis, pertemuan ini membawa cara pikir baru untuk memikirkan arsitektur internasional
tren kebijakan baru di Jenewa. Bagian akhir acara ini terdiri dari empat sesi interaktif yang dilakukan
secara bersamaan. Proses dipandu para ahli yang melihat fiksi ilmiah dan politik digital dari sudut
pandang berbeda dan menyediakan praktik langsung untuk menantang para peserta berpikir ‘outside
the box’. Baca laporan acara ini.

AI dan Konferensi
Hukum Publik

Konferensi AI dan Konferensi Hukum Publik, yang diselenggarakan pada 16 Januari , diselenggarakan oleh Fakultas Hukum University of Geneva berkolaborasi dengan Geneva-Harvard-RenminSydney Platform. Konferensi ini menangani isu terkait evolusi dan pengembangan AI, terutama perkembangan terkini di robotika. Robot pintar yang bisa berinteraksi dengan manusia dan lingkungan
juga memiliki kemampuan belajar, beradaptasi, berkembang dan kemudian bisa mengambil keputusan otonom. Konferensi ini menampilkan dampak global dari AI untuk hukum, konsep pilihan dan
optimasi, identifikasi atas tanggung jawab negara dalam rangka serangan siber, dan akhirnya dampak kemanusiaan dari penggunaan AI.

Peluncuran Laporan
Komisi Global
ILO tentang Masa
Depan Pekerjaan

Pada 22 Januari 2019, dalam peringatan satu abadnya, Komisi ILO untuk Kerja Masa Depan mempublikasikan laporan Work for a Brighter Future. Komisi ini terdiri dari 27 anggota berasal dari figur
penting di sektor bisnis dan pekerja, akademisi, think tank dan organisasi non pemerintah. Dalam
laporannya, Komisi ini meminta perlunya agenda yang berpusat pada manusia untuk menjamin masa
depan perburuhan yang lebih baik, dan mengeluarkan 10 rekomendasi. Di antaranya adalah permintaan untuk menyediakan penjaminan buruh universal, perlindungan proteksi sosial dan jaminan
pembelajaran seumur hidup. Tantangan yang dihadirkan oleh teknologi baru dan perubahan iklim
menjadi fokus utama untuk dihadapi secara bersama demi menghindari dampak negatif terhadap
kerja masa depan. Para ahli mengakui risiko hilangnya pekerjaan karena AI dan otomatisasi, tapi juga
memberikan potensi pengembangan teknologi ini untuk pembuatan kerja baru apabila secara fokus
diinvestasikan untuk kapasitas manusia dan kerja institusi.

Tanya jawab dari
pertemuan Panel
Tingkat Tinggi PBB
di Bidang Kerja
Sama Digital dan
Komisi Global di
Bidang Stabilitas
Siber

Pada 25 Januari 2019 GIP menyelenggarakan kegiatan tanya jawab dari dua komisi, yaitu Panel
Tingkat Tinggi PBB untuk Kerja Sama Digital (HLP.DC) dan Komisi Global untuk Stabilitas Siber
(GCSC). Setelah empat bulan mengadakan konsultasi publik dan rangkaian diskusi secara intensif,
HLP.DC mulai menuliskan laporan dan rekomendasi saat rapat di Jenewa (21-22 Januari). Panel ini
akan mengadakan konsultasi lagi untuk menuliskan laporan dan rekomendasi. Laporan akhir akan
berikan ke Sekretaris Jenderal PBB pada 31 Mei. GCSC adalah inisiatif pemangku kepentingan majemuk yang dibentuk beberapa kelompok ahli untuk memastikan adanya keputusan yang dibuat berdasarkan informasi penuh serta menghindari tabrakan norma --meskipun banyak kerja yang dilakukan
secara silo. Kerja Komisi ini menggunakan pendekatan bottom up yang dimulai dengan menggunakan norma yang secara politik berlaku di dunia siber (seperti keyakinan atas pemangku kepentingan
majemuk). Saat ini, GCSC telah memiliki definisi awal atas stabilitas siber tapi masih bisa diperbaiki.
Komisi saat ini membuka adanya saran lain atas stabilitas siber dan diharapkan bisa membuat rekomendasi final di akhir tahun 2019. Silakan baca laporan dari kegiatan ini.

Peluncuran
Laporan Organisasi
Hak atas Kekayaan
Intelektual Dunia
terkait AI

Pada 31 Januari 2019 WIPO meluncurkan laporan pertamanya ‘Technology Trends’ terkait AI, yang
menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan penemuan berbasis AI dan pengajuan paten.
Teknologi ini dalam proses menjadi arus utama di pasar saat ini. Laporan ini juga mengidentifikasi
pemangku kepentingan paling aktif di perkembangan teknologi AI dalam dari industri dan akademis
juga distribusi geografis perlindungan paten AI. Paten AI sebagian besar diajukan oleh perusahaan
Amerika Serikat. IBM dan Microsoft adalah nama yang paling banyak punya portofolio AI dalam bentuk pengajuan AI. Sebagian besar pengajuan terkait dengan teknik mesin pembelajar.

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

PREDIKSI KAMI: KEBIJAKAN DIGITAL 2019
Sambungan dari halaman 1

8. Perangkat keras muncul kembali

kapasitas siber? Intrusi siber dan subversi di bawah
ambang serangan bersenjata kemungkinan akan bertambah. Begitu pula dengan bentuk atribusi dan tuduhan.
Kurangnya bukti jelas untuk menentukan siapa pelaku
mungkin bisa membawa kerja sama dalam penentuan
metodologi yang sama untuk penentuan pelaku.

Dahulu, sebagian besar diskusi kebijakan digital fokus pada
perangkat lunak dan data. Namun, pada 2019, kita bisa berharap akan banyak kebijakan di perangkat keras. Meningkatnya
relevansi microchips di ekonomi modern akan mendorong
banyak negara menggantungkan diri di produksi domestik.
Akan banyak diskusi terkait standardisasi dan isu keamanan
di sensor IoT dan gawai. Penyebaran jaringan 5G akan
meningkat di 2019, mendukung aplikasi baru sekaligus membuat debat baru di spektrum kebijakan. Komputasi quantum
akan mendapatkan momentum baru, karena banyak negara
dan perusahaan yang memulai riset di bidang ini.

4. Kecerdasan buatan: tidak lagi penuh euforia
Diskusi seputar Kecerdasan Buatan (AI) akan lebih matang
dan tidak lagi penuh euforia, termasuk dalam bidang kebijakan. Kita akan melihat lebih banyak negara yang membuat
strategi nasional AI, sementara lembaga internasional akan
melanjutkan debat di isu seperti etika dan hak asasi manusia, nasib kerja di masa depan serta senjata otonom mematikan (LAWs). Isu keselamatan dan keamanan terkait mobil
otonom akan kembali menjadi pusat perhatian di 2019.

9. Blockchain dan mata uang kripto: tahun
pembalasan
Setelah banyak euforia di potensi blockchain, 2019 akan
menjadi tahun pembalasan. Eksperimen akan dikaji dan
dinilai. Mereka yang memiliki kepentingan dalam teknologi
ini harus memutuskan apakah akan meneruskannya. Mata
uang kripto juga akan berada di ruang debat panas setelah mengalami beberapa kekalahan. Sementara para ahli
mengungkap bahwa histeria adalah hal wajar, pengambil
kebijakan tetap pesimis. Tren peraturan secara umum adalah upaya untuk paham beragam tipe mata uang kripto dan
memperbarui kebijakan keuangan agar bisa mengklasifikasi aset baru keuangan digital. Lanjutan di halaman 7.

5. Isu keamanan, ada di mana-mana
Seiring meningkatnya ketergantungan pada infrastruktur
teknologi informasi dan data, perusahaan diharapkan akan
makin menganggap penting keamanan siber, dan berpengaruh pada pasar asuransi siber. Kemanan untuk Internet
of Things (IoT) harus lebih diperhatikan karena gawai pintar
akan semakin sering digunakan. Kita juga perlu memperhatikan kebutuhan terhadap regulasi nasional atas standar keamanan yang lebih tinggi, termasuk permintaan dari pemerintah untuk mendapatkan akses data berbasis hukum untuk
kepentingan investigasi kejahatan siber. Pertanyaan terkait
anonimitas atas Internet juga akan mengemuka kembali.

10. Identitas digital akan terus ada
Pertanyaan terkait identitas digital individu, kelompok dan
negara berada jauh di belakang kontroversi politik global.
Isu identitas ini seperti kebocoran isu digital dengan banyak
kesempatan, banyak risiko dan beberapa dilema. Pada
tahun 2019, banyak negara mulai mencari solusi untuk
membangun sistem identitas digital. Aaadhar serta India
Stacks di India dianggap sebagai pendekatan yang menjadi
sumber inspirasi. Di sisi sektor swasta, kekuatan perusahaan Internet sebagai penyedia identitas digital akan terus
menarik perhatian pengambil kebijakan.

6. Perusahaan teknologi: peraturan pemerintah
yang makin mengemuka
Kekuatan pasar dan pengaruh perusahaan Internet raksasa
telah membuat pengambil kebijakan jengah. Pada tahun
2018, peraturan-peraturan baru atas Internet bermunculan
seperti perpajakan, tanggung jawab platform Internet dan
keharusan lokalisasi data. Seperti terlihat secara jelas di
World Economic Forum (WEF), permintaan akan peraturan pemerintah akan terus ada. Pertanyaan berikutnya
adalah apakah para negara itu akan menyetujui peraturan
global atau akan mengambil keputusan sendiri. Seperti terlihat di tren 2018, semakin banyak negara akan mengambil
aksi secara sendiri-sendiri, bilateral maupun regional.

Prediksi ini berbasis pada percobaan bola kristal
DiploFoundation. Silakan baca teks lengkap prediksi kebijakan digital tahun 2019.

7. Peraturan e-dagang global akan tetap
menggantung
Setelah bertahun-tahun gagal memulai negosiasi peraturan e-dagang di World Trade Organization (WTO), lebih
dari 70 negara sepakat untuk memulai pembicaraan di
bulan Maret. Pembicaraan ini tidak akan mulus karena
perbedaan mencolok sudah terlihat. Dari sudut pandang
kebijakan publik, relevansi perlunya peraturan global tergantung dari secepat mana negara-negara ini bisa membuat kesepakatan di WTO. Sementara sebagian negara
masih berjuang dalam negosiasi, kesepakatan regional
akan terus mendesak agar digunakan dalam perdagangan
dan investasi, dan sekali lagi menunjukkan pentingnya
kekuasaan geografis.
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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

Relevansi tetap

Pembangunan
Berkelanjutan

Relevansi tetap

Keamanan

Relevansi meningkat

Para pemimpin dunia yang menghadiri pertemuan tahunan WEF menekankan perlunya kerja
sama global untuk menangani tantangan akibat perkembangan teknologi. Forum ini juga meluncurkan Dewan Kecerdasan Buatan untuk menyelesaikan isu seperti etika dan AI serta masa depan
pekerjaan.
Komunitas IGF telah memulai persiapan pelaksanaan Internet Governance Forum (IGF) ke-14
dengan konsultasi terbuka pertama dan rapat Multistakeholder Advisory Group. Banyak partisipan
yang menggarisbawahi perlunya inovasi untuk membuat IGF lebih relevan, fokus dan menarik.
Gugus Tugas PBB untuk Keuangan Digital untuk Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan mengadakan rapat pertamanya dan mulai membuat rekomendasi untuk memanfaatkan potensi teknologi keuangan untuk mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Sekretariat Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan membuat naskah konsep
yang mencatat bahwa perkembangan teknologi yang sangat cepat mempengaruhi secara signifikan kemungkinan untuk pencapaian SDGs, tetapi juga memiliki banyak tantangan untuk proses
kebijakan, mengancam kecepatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam beradaptasi.
Serangan siber, penipuan data atau pencurian, dan gangguan yang terjadi di infrastruktur informasi kritis adalah beberapa 10 risiko global paling tinggi untuk 2019, menurut WEF. Redbanc,
perusahaan yang menyambungkan jaringan ATM di bank-bank wilayah Chile, membuka catatan
bahwa jaringannya pernah disusupi oleh peretas di Desember 2018.
Perancis akan menggunakan senjata siber, selain senjata tradisional untuk merespon dan melawan, menurut Menteri Pasukan Bersenjata, Florence Parly. Filippina meluncurkan Proyek Sistem
Manajemen Keamanan siber untuk melindungi kantor pemerintah dari ancaman dan serangan
keamanan siber. Inkubator keamanan siber Google, Jigsaw memperluas area kerja Project Shield
untuk organisasi politik di Eropa, memungkinkan mereka melindungi situs mereka dari serangan
dalam konteks Pemilu Uni Eropa di Mei 2019.
67 anggota World Trade Organization (WTO) telah mengungkap keinginan mereka untuk mulai
negosiasi aspek e-dagang di isu perdagangan secara umum.
Indonesia mulai memperkenalkan peraturan baru yang meminta perusahaan e-dagang untuk
memberikan laporan keuangan kepada otoritas sambil mengingatkan perlunya perusahaan itu
untuk membayar pajak. Austria berencana meminta perusahaan Internet besar untuk membayar
3% pajak dari total penghasilan iklan. Pemerintah Spanyol mengajukan proposal 3% pajak penghasilan dari perusahaan Internet besar. Chile juga sedang menjajaki kemungkinan pembayaran
pajak 19% untuk perusahaan Internet multinasional.

E-dagang
dan ekonomi
Internet

Kontroversi pajak digital di Uni Eropa terus berlangsung. Kendati Pierre Moscovici, Anggota Komisi
untuk Ekonomi dan Keuangan mengakui akan sulit mendapatkan kesepakatan bersama atas perpajakan,

Relevansi meningkat

Administrasi Siber Cina (CAC) mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan penyelenggara jasa
blockchain untuk mendaftar ke CAC dan melarang penggunaan teknologi untuk memproduksi dan
menyebarkan informasi yang melanggar hukum.
Mahkamah Banding Perancis memutuskan bahwa supir Uber adalah pegawai, karena dia tidak
bisa memutuskan siapa kliennya atau memutuskan berapa harganya. Pengaturan berbeda dikeluarkan oleh Brussels yang mengatakan supir Uber bukanlah pegawai karena bisa memilih waktu
kerjanya. Keputusan yang sama juga mengatakan Uber tidak memberikan layanan transportasi.
Indonesia berencana mengatur tarif minimum dan maksimum untuk layanan tarik memanggil,
sebagai respon kepada permintaan sopir untuk pengawasan lebih jauh. Uber dan Cabify telah
memutuskan untuk menunda layanan mereka di Barcelona, setelah otoritas regional memberikan
regulasi yang makin ketat.
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Hak digital

Relevansi meningkat

Komisi Nasional Perlindungan Data Perancis mendenda Google €50 juta karena tidak mematuhi
General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa terkait transparansi dan persetujuan.
Komisi Perlindungan Data Irlandia menyelidiki kepatuhan Twitter terhadap GDPR. Komisi Eropa
mengadopsi keputusan kecukupan di Jepang, menyadari bahwa Jepang telah memiliki perangkat
keamanan yang menjamin data pribadi terlindungi sesuai standar Uni Eropa.
Digambarkan sebagai salah satu kebocoran keamanan siber terburuk di Jerman, peretas barubaru ini membuka data pribadi ratusan politisi, jurnalis dan selebritas negara itu.
Hakim di California, AS telah memutuskan bahwa badan penegakan hukum tidak boleh memaksa
tersangka untuk membuka kunci gawai dengan sandi biometrik, menyebut bahwa praktik tersebut
tidak sesuai konstitusi.
Beberapa pembatasan Internet – mulai dari penutupan media sosial hingga penutupan Internet
– dilaporkan bulan ini di beberapa bagian dunia, di Chad, Republik Demokrat Kongo, Gabon,
Sudan, dan Zimbabwe.
Sebagai bagian dari kasus hukum antara Google dan otoritas perlindungan data Perancis pada
penegakan hak untuk dilupakan di tingkat global, Jaksa Agung Pengadilan Uni Eropa telah mengusulkan bahwa pengadilan membatasi cakupan hak untuk dilupakan di Uni Eropa.

Yurisdiksi dan
Isu Legal

Relevansi meningkat

Regulator komunikasi Rusia membuka persidangan administratif melawan Facebook dan Twitter
karena tidak tunduk pada aturan lokalisasi data.
India mengusulkan aturan baru mensyaratkan perusahaan Internet untuk menghapus dan menutup akses ke konten melanggar hukum berdasarkan permintaan pihak berwenang, dan untuk
memasang perangkat yang ‘secara proaktif mengidentifikasi dan menghapus atau menutup akses
ke konten yang melanggar hukum’.
Usulan arahan hak cipta Uni Eropa mungkin tidak diadopsi segera, karena negara anggota Uni Eropa
gagal untuk sepakat pada sebagian aturan paling kontroversial pada ‘pajak tautan’ dan filter unggah.

Infrastruktur

Relevansi menurun

Netralitas
Jaringan

Relevansi tetap

Negara pulau Pasifik Selatan Tonga kehilangan akses Internet setelah kabel fiber bawah laut terputus, kemungkinan terkena jangkar sebuah kapal.
Komisi Eropa memutuskan untuk menyelaraskan frekuensi radio 3.4-3.8 GHz untuk memungkinkan penggunaan 5G di masa depan di semua negara Uni Eropa.
Di AS, debat netralitas jaringan dilanjutkan di pengadilan, setelah Pengadilan Banding Federal
menolak permintaan dari Federal Communications Commission (FCC) untuk menangguhkan mulainya persidangan dalam gugatan terhadap tindakan FCC mencabut aturan netralitas jaringan.
Di sisi industri, tidak adanya aturan netralitas jaringan tidak menimbulkan peningkatan investasi
infrastruktur seperti klaim FCC; terbukti bahwa tiga perusahaan telekomunikasi utama – Comcast,
Charter, dan Verizon – menurunkan pengeluaran modal mereka di 2018.
Pemerintah Jepang berencana menyerang 200 juta perangkat IoT secara acak untuk menguji keamanan perangkat dan mengidentifikasi potensi kerentanan. Singapura meluncurkan konsultasi
publik tentang Pedoman Keamanan IoT untuk mempromosikan praktik keamanan siber kepada
pengembang dan pengguna IoT.

Teknologi
baru
(IoT, AI, dll.)

Relevansi meningkat

Proyek AI4EU diluncurkan pada 1 Januari 2019, sebagai inisiatif pan-Uni Eropa untuk membuat
kerangka terbuka dan kolaboratif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa melalui
penggunaan Kecerdasan Buatan.
Dewan Sentral Pendidikan Menengah di India memutuskan untuk mengenalkan Kecerdasan Buatan
sebagai mata pelajaran pilihan untuk murid kelas 8, 9 dan 10. Menurut Tan Sri Richard Malanjum,
Ketua Pengadilan Malaysia, hakim di negara tersebut akan segera menggunakan Kecerdasan
Buatan untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih konsisten. Singapura mengeluarkan kerangka model tata kelola untuk Kecerdasan Buatan, dibuat dengan dua prinsip: keputusan
berbasis Kecerdasan Buatan yang dapat dijelaskan, transparan, dan adil; dan solusi Kecerdasan
Buatan yang manusiawi.
Facebook dan Universitas Teknik Munich mengumumkan kerja sama dalam mengembangkan
pusat riset yang fokus ke etika dalam konteks Kecerdasan Buatan. Kecerdasan Buatan menjadi
topik paling menonjol pada pertemuan WEF tahun ini.
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ANALISIS
I N D O N E S I A

DISKUSI PERILAKU PEMERINTAH DI RUANG SIBER:
APA YANG KITA HARAPKAN?
Di bulan Desember 2018, Sidang Umum PBB menyetujui pembentukan dua kelompok berbeda untuk menelaah lebih jauh isu terkait perilaku pemerintah yang bertanggung jawab di ruang siber: Open-Ended Working
Group (OEWG) dan Group of Governmental Experts (GGE). Dua kelompok tersebut diajukan oleh Rusia dan
AS. Apa mandat mereka dan apa yang kita harapkan dari kelompok tersebut?
Perbandingan mandat

akan memastikan kepentingan bersama semua partisipan
akan dimasukkan dalam dokumen final. Juga, faktor waktu
memainkan peran penting – laporan akan diajukan dalam
dua tahun, lebih cepat dari GGE.

Diajukan oleh Rusia, OEWG akan mulai bekerja pada Juni
2019. Komposisinya dinyatakan terbuka agar semua negara
anggota PBB yang berminat dapat berpartisipasi. Tugas
utama kelompok ini adalah mengembangkan lebih jauh
norma, aturan, dan prinsip dari perilaku pemerintahan yang
bertanggung jawab, dan cara-cara implementasinya, juga
mempelajari kemungkinan melembagakan dialog penerapan
hukum internasional secara reguler dengan bantuan PBB.
Mandat kelompok juga termasuk mempelajari ancaman yang
ada maupun potensi ancaman terhadap keamanan informasi
dan aktivitas pembangunan kepercayaan yang mungkin dan
penguatan kapasitas. OEWG akan bekerja berdasarkan kesepakatan untuk membuat laporan, yang akan dipresentasikan
pada sesi PBB ke-75 pada musim gugur 2020.

Namun, juga ada beberapa kerugian. Komposisi terbuka
tidak berarti pasti ada partisipasi negara kunci, artinya
komposisi kelompok dapat lebih sedikit dari yang diharapkan. Contohnya, negara yang tidak setuju terhadap
keputusan ini kemungkinan lebih kecil untuk ikut serta.
Konsensus wajib dapat menjadi faktor penghalang, atau
mempengaruhi susunan kata laporan final, menjadikannya
lebih umum, kecuali kelompok berisi negara sepemikiran
yang setuju pada isu keamanan informasi internasional.
Akhirnya, keterlibatan pemangku kepentingan lain dalam
pertukaran pandangan menghasilkan arah yang baik saat
ini. Namun, tantangan utama dapat muncul dalam keterlibatan aktor relevan dari bisnis dan masyarakat sipil.

GGE, diusulkan oleh AS, dirancang untuk periode lebih
lama – tiga tahun – dan akan melanjutkan aktivitas dari GGE
sebelumnya, mempelajari kemungkinan tindakan bersama
untuk mengatasi ancaman di bidang keamanan informasi
internasional, termasuk norma dan aturan dari perilaku bertanggung jawab, juga penerapan hukum internasional terhadap penggunaan TI oleh negara. Hasil kerjanya akan berupa
sebuah laporan yang tidak menyiratkan kesepakatan semua
partisipan, tapi harus berisi lampiran di mana anggota GGE
akan memasukkan posisi negara masing-masing pada
penerapan hukum internasional terkait bidang TI.

Format GGE dapat dilihat memiliki kekuatan dalam prinsip
distribusi geografis yang merata dalam pemilihan anggotanya. Kelompok lebih kecil dapat lebih efisien dalam kerjanya
dibandingkan yang lebih besar. Ketiadaan konsensus yang
mengikat juga dapat dipandang positif – laporan akan diserahkan ke Sekretaris Jenderal. Apapun yang disetujui oleh
kelompok, laporan juga akan berisi posisi nasional dalam
penerapan hukum internasional terhadap penggunaan TI
oleh negara. Meskipun demikian, kelompok akan membutuhkan tiga tahun untuk menyerahkan laporan, yang dapat
dilihat sebagai kemunduran signifikan dalam lingkungan
bercirikan teknologi yang berkembang terus dan munculnya
ancaman-ancaman baru dari TI dan keamanan internasional.

Satu perbedaan mendasar antara kedua kelompok tersebut terkait komposisi mereka. OEWG meliputi semua
negara anggota PBB yang berminat dan juga mengadakan
‘pertemuan konsultatif antarsesi’ dengan bisnis, organisasi
non-pemerintah, dan akademis. GGE mengambil jalur ke
arah antarpemerintahan: GGE memiliki partisipasi terbatas dari negara anggota, berdasarkan ‘distribusi geografis
merata’, dan akan berkonsultasi dengan organisasi antarpemerintahan regional dan semua negara anggota PBB.

Walaupun dua kelompok telah dibuat, negara-negara
masih dalam tahap awal dalam perkembangan norma
hukum yang mengikat dari tingkah laku bertanggung
jawab di ruang siber. Tentunya, kemajuan lebih jauh sebagian besar akan tergantung dari laporan yang dihasilkan
kedua kelompok, tapi dokumen ini hanya akan menjadi
rekomendasi bagi negara-negara. Bahkan apabila kerja
kedua kelompok berhasil, kemungkinan memelihara polarisasi posisi pada keamanan informasi internasional masih
tinggi, dan tujuan akhir belum tentu tercapai.

Prospek kedua kelompok
Pembentukan dua kelompok terpisah untuk mendiskusikan isu keamanan informasi internasional telah menarik
beragam reaksi. Beberapa negara anggota prihatin bahwa
dua proses paralel akan berujung pada ketidakefektifan,
sedangkan yang lainnya telah mencatat bahwa prosesnya ternyata sesuai. Nyatanya, kedua kelompok memiliki
keuntungan dan kerugian.

Credit: IIP Photo Archive

Format OEWG memiliki banyak keuntungan. Dasar keputusannya telah mengikutsertakan sejumlah norma tertentu yang akan dikembangkang lebih lanjut, memungkinkan kelompok untuk memfokuskan diskusi pada cara dan
mekanisme implementasi. Komposisi terbuka dari kelompok memungkinkan setiap negara anggota untuk berpartisipasi, berlawanan dengan jumlah anggota terbatas dari
GGE sebelumnya. Aturan konsensus pembuatan keputusan
6
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DALAM FOKUS
I N D O N E S I A

MATA UANG KRIPTO DAN ASET KRIPTO: PEMETAAN REGULASI
Dalam beberapa bulan terakhir, kita melihat regulasi di seluruh dunia terkait mata uang kripto dan aset
kripto. Dengan bantuan data publik yang ada dan sumber penelitian lain, kami memetakan regulasi sekitar
140 negara dan melihat solusi yang diterapkan.
Dalam riset kami, kami melihat secara terpisah regulasi nasional seputar mata uang kripto, Penawaran Koin
Perdana (Initial Coin Offerings/ICO), dan/atau pertukaran
daring. Berikut ini adalah ringkasan temuan utama kami.

hampir semua telah menerbitkan peringatan tentang
risiko terkait perdagangan mata uang kripto. Aturan pajak
juga ditambah di banyak negara untuk memasukkan keuntungan dari perdagangan mata uang kripto.

Klarifikasi istilah

Beberapa negara yang terkena sanksi finansial terberat
memperkenalkan rencana membuat mata uang kripto
nasional sebagai cara untuk mengatasi sanksi tersebut.
Venezuela telah membuat mata uang kripto yang didukung
negara bernama Petro; negara lain sedang mempertimbangkan cara ini. Di lain pihak, negara kecil dan negara
dengan aturan finansial lebih liberal mencoba membuat
terobosan dengan regulasi progresif dan solusi inovatif
untuk layanan berbasis blockchain.

Seperti halnya banyak teknologi baru, usaha pertama
sesuai target membangun taksonomi dan topologi umum
untuk sistem mata uang kripto. Terpisah dari mata uang
kripto, aset kripto dikenal di banyak negara sebagai instrumen finansial baru. Ini termasuk token kripto yang diterbitkan melalui proses ICO. Banyak perusahaan menggunakan
metode ini untuk mengumpulkan dana dan isu utama untuk
regulator adalah bagaimana melihat token ini dari sudut
pandang investasi. Institusi finansial sentral menerbitkan
rekomendasi untuk klasifikasi token dan ini membantu
pembuatan keputusan seputar perlindungan konsumen.

Identifikasi tren regional
Uni Eropa fokus kepada aturan perlindungan konsumen
yang lebih kuat dan kebijakan pengguna yang lebih transparan. Asia mencari model swa-regulasi oleh industri,
sedangkan Afrika mencari regulasi perlindungan konsumen yang lebih baik dan kemungkinan pemanfaatan industri kripto menuju inklusi finansial yang lebih luas. Amerika
Latin terbagi dua oleh mereka yang percaya bahwa
mata uang kripto akan membawa kebebasan finansial
(Venezuela) dan mereka yang sepenuhnya melarang mata
uang kripto dan penggunaannya (Bolivia). Timur Tengah
dan Afrika Utara keras terhadap mata uang kripto, tapi
lebih terbuka terhadap desentralisasi teknologi jurnal data,
yang sering disebut blockchain.

Menangani risiko
Hanya beberapa negara yang melarang penuh mata uang
kripto atau ICO. Pembuat kebijakan kebanyakan berorientasi kepada membangun prosedur yang jelas seputar
perdagangan mata uang kripto. Di seluruh dunia, regulator meningkatkan aturan hukum anti pencucian uang untuk
mengikutkan sistem perdagangan mata uang kripto daring.
Hampir semua tempat penukaran daring menerapkan
prosedur ketahui pelanggan anda (Know Your Customer).
Pedagang mata uang kripto anonim hampir tidak ada.

Mengatasi masalah finansial

Untuk analisis mendalam setiap negara, termasuk sumber
regulasi dan informasi lain, kunjungi peta interaktif di observatorium GIP Digital Watch.

Bank sentral di seluruh dunia sangat berhati-hati dalam
risiko publik terkait penggunaan mata uang kripto, dan

Overall trend in regulation
Crypto-assets recognised as a new financial instrument
Full ban on cryptocurrencies or ICOs
Launch of (or plans to launch) a national cryptocurrency
No regulation on cryptocurrencies or crypto-assets
7
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MENDATANG
I N D O N E S I A

ACARA UTAMA KEBIJAKAN DIGITAL EVENTS DI 2019
Acara di bawah – sebagian dari kalender acara yang sangat padat – sangat mungkin menjadi penanda kebijakan digital di 2019. Sebagian besar kegiatan di bawah adalah bagian dari proses yang berjalan sepanjang
tahun. Basis data lengkap dari acara mendatang dan proses tersedia di observatorium GIP Digital Watch.

15–17 Februari
Konferensi Keamanan
Munich
(Munich, Jerman)

25 Feb–22 Maret,
Juni, dan September
Dewan HRC sesi ke-40,
41, dan 42
(Jenewa, Swiss)

27-28 Feb Konferensi
Tingkat Tinggi: Dampak
perkembang Kecerdasan
Buatan pada Hak Asasi
Manusia, Demokrasi dan Aturan
Hukum (Helsinki, Finlandia)

13–17 Mei
Komisi Sains dan
Teknologi untuk
Pembangunan – Sesi
ke-22
(Jenewa, Swiss)

15–17 April
ILO100: Hukum
untuk Keadilan
Sosial
(Jenewa, Swiss)

28–31 Mei
Konferensi
Internasional Konflik
Siber
(Tallinn, Estonia)

25–29 November
Internet Governance
Forum ke-14
(Berlin, Jerman)

25–28 Februari

11–12 Maret
OECD Summit on
Going Digital
(Paris, Perancis)

8–12 April
Pertemuan Puncak
Forum Masyarakat
Informasi Dunia
(Jenewa, Swiss)

1–5 April
UNCTAD E-commerce
week
(Jenewa, Swiss)

25–29 Maret dan
Agustus Group of
Governmental Experts
pada Sistem Persenjataan
Otomatis Mematikan
(Jenewa, Swiss)

28–31 Mei
Pertemuan Puncak
Global Kecerdasan
Buatan untuk
Kebaikan 2019
(Jenewa, Swiss)

Akhir Mei
Laporan Final dari
Panel Tingkat Tinggi
PBB pada Kerjasama
Digital

9–21 Juni
Pertemuan Puncak
Internet Afrika 2019
(Kampala, Uganda)

19–20 Juni
EuroDIG 2019
(Den Haag, Belanda)

8–11 Oktober
Forum Publik WTO
(Jenewa, Swiss)

24–26 Agustus
G7 Summit
(Biarritz, Perancis)

9–18 Juli
Forum Politik
Tingkat Tinggi pada
Pembangunan
Berkelanjutan
(New York, AS)

28–29 Juni
G20 Summit
(Osaka, Jepang)

Mobile World
Congress
(Barcelona, Spanyol)

Pindai kode untuk mengunduh
versi digital newsletter

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