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Matheace Ramaputra, S.H.
(Legal Consultant Specialized in Artificial Intelligence and Technology)

HUKUM POSITIF TERKAIT DENGAN KECERDASAN ARTIFISIAL (KA)
a. DEFINISI KA:

Membahas terkait tentang “Bagaimana Starting Position dari Segi
Regulasi di Indonesia dan dimana Sebenarnya Role Hukum Bisa
Masuk Serta dari Segi Mana Role Hukum Tidak Bisa Masuk”.

Definisi KA menurut Brooking Institute (2018): AI merupakan sebuah
mesin yang merespon rangsangan yang konsisten dengan tanggapan
tradisional manusia, mengingat manusia memiliki kapasitas untuk
melakukan kontemplasi, memberikan penilaian, dan memiliki tujuan
(brookings institute 2018)

Emergency Technology atau disebut juga dengan Tridente:
hukum sifatnya mengejar, meskipun hukum tersebut terbatas oleh
pembuatan manusia sedangkan AI terbatas dari seberapa cepat AI
tersebut dibuat.

AI sifatnya supporting, karena AI melaksanakan perintah dari manusia. AI
merupakan sebuah mesin yang merespon rangsangan yang konsisten
dengan tanggapan tradisional manusia, mengingat manusia memiliki
kapasitas untuk melakukan kontemplasi, memberikan penilaian, dan
memiliki tujuan (brookings institute 2018)

KLASIFIKASI USAHA KA KBLI 2020:
62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial:
Pemerintah Indonesia melihat AI sebagai aktivitas pemrograman (aktivitas
coding) diatur secara khusus oleh KOMINFO yang berfokus pada sistem
elektronik tetapi dalam segi pemrograman yang akan dibahas oleh
KEMENPERIN

AI mencakup konsultasi yang dapat dilihat dari analisis dan pemrograman.
Contoh: absensi dengan menggunakan muka (face recognition) banyak
teknologi AI yang sudah berkembang, seperti: membuka kata sandi
menggunakan wajah, teknologi maps.



Pengaturan dan Penerapan Bagian Sistem Elektronik:
Kondisi sistem hukum positif untuk KA dalam 4 tahun terakhir dibagi
3 perspektif:
AI seringkali tidak berdiri sendiri, yang harus didukung dengan teknologi
lain. Contohnya: Blockchain dengan AI

1. Tentang Sistem Elektronik (UU 11 Tahun 2008 (Beserta perubahannya)
dan PP No. 71 Tahun 2019).

2. Tentang Perizinan dan Standar (UU No.11 Tahun 2020 dan PP 5 Tahun
2021)

3. Tentang Teknologi dan Riset (UU No.11 Tahun 2019 (beserta
perubahannya) dan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021)

AI diatur dalam konteks pada bagian UU No. 11 Tahun 2008 dan PP No.71
Tahun 2019 sebagai sistem elektronik, perizinan berbasis resiko sudah
mengatur tentang cara minimal untuk AI digunakan untuk meminimalisir
resiko. Sebelum adanya UU Cipta Kerja AI masuk ke koridor software
(perangkat lunak) – yang akan dilaksanakan oleh KEMENPERIN.

Enterprise: Hanya memiliki Institusi saja (PR untuk peraturan) , semakin
banyak data set, semakin banyak AI dapat mengendalikan dirinya sendiri.
banyak pelaku usaha yang membutuhkan data set, karena mereka
kesulitan untuk merangkum datanya. Dengan adanya dataset akan ada
kegiatan penyortiran dan dapat mengetahui ketika terdapat kesalahan data.

Sistem Pengaturan dan Penerapan-Penerapan Bagian Sistem
Elektronik:
Government: dari segi government cukup aware bukan hanya dari segi AI
tersebut berjalan tetapi juga dari segi teknologinya. Dalam beberapa
negara mereka melakukan hal tersebut berdasarkan kode etik.

Penerapan sistem elektronik dibagi menjadi 2, yaitu:
a. Innovation: Penerapan sistem elektronik yang bersifat membangun

Contoh negara yang menerapkan sistem elektronik secara innovation:
Singapura

b. Strict: penerapan sistem elektronik diatur secara detail dan cukup
ketat. Contohnya: China (The Great Wall of China) dan Rusia.

UU No.11 Tahun 2008 beserta perubahannya: KA sebagai Agen Elektronik
(pasal 1 ayat 8) memiliki ciri khas yaitu melakukan perintah sesuai instruksi



Dalam hal ini, kita dapat melihat apakah AI merupakan elektronik sistem
atau whole package technology.

AI sering dipakai sebagai rekomendasi barang-barang muncul, namun
belum sampai AI yang legal. Contohnya: BIOS, DEFECT

Flow dari pengembanganan Teknologi KA: menjaga agar hal itu tetap
sesuai

1. Problem Definition: Mengidentifikasi masalah-masalah.
2. Data Ingestion: Proses pemindahan data dari satu atau beberapa

sumber ke suatu penyimpanan tertentu.
3. Data Preparation: Data relevan yang dapat dikembangkan, dengan

mendapatkan data sebanyak mungkin kemudian di filter.
4. Data Segregation:

a. Test Set
b. Training Set
c. Validation Set

Ketiga data tersebut memiliki dampak yang berbeda-beda antara
yang satu dengan yang lainnya.

5. Model Training & Model Evaluation: merupakan part yang sangat
penting, karena memiliki skill untuk data yang masuk dan data yang
dikeluarkan harus tepat (completed and correct).

6. Candidate Model Evaluation: Metode untuk menilai kebenaran
model pada data.

7. Model Development: Perkembangan data yang telah dihasilkan.
8. Performance Monitoring: Jika terdapat data yang masih kurang,

akan ada pembaharuan.

Namun, dalam hal ini belum ada pembahasan mengenai
regulasi yang dibahas secara detail.

Subset dari Teknologi KA:
1. Reasoning: data yang masuk tentang blockchain data.
2. Natural Language dan Processing (NLP): berinteraksi dengan chat box,

memastikan bahwa bahasa yang digunakan telah baik.
3. Planning:



4. Machine Learning: fitur terpenting, disini fitur dimana AI melakukan
pembelajaran secara mandiri, tapi sering terjadi defect jadi harus detail.

Saat ini AI tidak berdiri sendiri dibandingkan BlockChain, AI sistem elektronik,
dilihat dari perkembangan zaman, dibutuhkan Pengaturan khusus AI,
Sebagaimana di negara eropa sedang direncanakan mengenai AI Act.

Konstruksi Hukum Positif Terhadap KA di Indonesia:
KA terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Sebagai Agen Elektronik
1) Perizinan
2) Keamanan Data Informasi
3) Perlindungan Konsumen

b. Sebagai Teknologi
1) Pengembangan Berbasis Etika
2) Kode Etik
3) Penegakan Etika dengan Sanksi



Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M.
(Associate Professor of Information Technology Law / Data Privacy Law

Universitas Padjajaran)
Latar Belakang:

- Sejalan dengan teknologi informasi, Artificial Intelligence sudah menjadi isu
global dalam 5 tahun terakhir.

- AI merupakan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. AI
telah menjadi bagian penting dari industri teknologi.

- Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia (pemerintah dan swasta), yaitu
cara menyikapi permasalahan data karena pada era ini, pelayanan publik
telah berpusat dan berbasis terhadap data.

- Dalam ruang lingkup internasional, ruang lingkup teknologi mencakup
human rights, safety, and innovation.

a. Pendahuluan
AI merupakan mesin cerdas yg bekerja dan bereaksi seperti manusia.
Concern: sejauh mana perilaku dari mesin ini bisa mengungkap
informasi/data manusia yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh berbagai
kalangan.

Benefits: Dapat dimanfaatkan untuk konsultasi kesehatan.
Contoh: Fitur ChatBot yang membantu informasi edukatif terkait COVID-19.
AI dapat menganalisa data persebaran wabah COVID-19. Masyarakat
dapat berkonsultasi secara online dan interaktif tentang bagaimana ciri,
penyebab, dan penanganan dalam menghadapi COVID-19 ketika
melakukan suatu perjalanan. Salah satu Perusahaan yang telah
menerapkan teknologi ini adalah Tencent yang menyediakan fasilitas
konsultasi kesehatan gratis secara online via WeChat.

Threats: Produk yang digerakkan oleh AI melalui Autonomous System
sering dilengkapi dengan sensor yang menghasilkan dan mengumpulkan
sejumlah besar data tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari mereka
yang berada di dekatnya. AI dapat menjadi ancaman seiring dengan
perlindungan data pribadi yang merupakan suatu hal yang sensitif.
Disamping itu, AI dapat melihat data kesehatan, afiliasi, agama,
kepercayaan politik, ras, etnis, jenis kelamin, dan orientasi seksual). Jika
ditinjau dalam perlindungan data pribadi, ini merupakan suatu hal yang
sangat sensitif.



b. Cara Menyikapi Persoalan Artificial Intelligence
Melakukan Penelitian: UN GLOBAL PULSE AND APP (2018)
Pengumpulan data dengan skala besar dapat mengekspos karakteristik
dan perilaku seorang individu, sehingga menyebabkan hal-hal berikut:
1) Sampel data yang tidak akurat
2) Kurangnya transparansi
3) Mengurangi hak individu

Permasalahan yang muncul:
re-identification: AI dapat mengidentifikasi seseorang, (alamat email, data
di sosmed, app kesehatan) jadi walaupun data tersebut di-blur dapat tetap
terlihat oleh AI sehingga identitas masyarakat dapat terdeteksi.
Akibatnya terjadi diskriminasi, kebocoran data, dan eksploitasi data pribadi.

c. Pendapat Beberapa Tokoh terhadap Artificial Intelligence
Stephen Hawking : It will either be the best thing that's ever happened to
us, or it will be the worst thing. If we're not careful, it very well may be the
last thing.
Elon Musk : “the scariest problem" is artificial intelligence — an
invention that could pose an unappreciated "fundamental existential risk
for human civilization."

d. Instrumen Artificial Intelligence
AI dilihat secara instrumen internasional menggunakan pendekatan ethical
dengan menerapkan prinsip HAM (tidak konvensional) melainkan digital
human rights. Dalam 5 tahun terakhir, diusulkan ada regulasi di
masing-masing negara karena sekarang hanya ada regulasi soft law
terkait AI.

Secara Internasional, Instrumen perlindungan data privasi telah memiliki
Undang-Undang Perlindungan Data Privasi (145 Negara telah memiliki
Peraturan tersebut).

Institusi yang paling banyak mengumpulkan data adalah pemerintah dan
swasta. Swasta kerap banyak ditemukan pada negara singapura,
malaysia, dan indonesia, sedangkan pengumpulan data oleh pemerintah
kerap ditemukan pada negara federal,seperti Amerika Serikat.

Standar umum instrumen privasi:



FIPPS, GDPR, APEC Privacy Framework
Paling rendah: GDPR
Paling Tinggi: APEC Privacy Framework

e. Prinsip Perlindungan Data Pribadi
1. Penggunaan yang tidak melawan hukum, sah, dan adil

2. Spesifikasi Tujuan, Batasan Penggunaan dan Kompabilitas Tujuan
3. Mitigasi Risiko dan Penilaian Risiko, Bahaya dan Manfaat
4. Data Sensitif dan Konteks Sensitif
5. Keamanan Data
6. Penyimpanan Data and Data Minimization
7. Kualitas Data
8. Data Terbuka, Transparansi, dan Akuntabilitas
9. Due Diligence untuk pihak ketiga

f. Inisiatif Industri
1. Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent System

dalam mengembangkan standar teknis yang menanamkan etika
pada sistem AI.

2. The Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and
Society, yang didirikan oleh Microsoft, Google, Amazon, Facebook,
dan IBM untuk ‘mempelajari and merumuskan praktik terbaik dalam
penggunaan sistem AI, meningkatkan pembahaman public terhadap
AI, dan berperan sebagai platform yang terbuka untuk diskusi dan
keterlibatan tentang AI and pengaruhnya terhadap masyarakat’.

3. Self-Regulation.

g. Inisiatif Internasional
Pedoman pada Data Privasi, Perlindungan Data, Etika Data dalam UNDG

1. Pengumpulan oleh sektor swasta sebagai peluang usaha
2. Pembagian terhadap negara anggota UNDG untuk memperkuat

program demi menunjang agenda 2030

h. Penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia
Di Indonesia, AI masih belum sekompleks China. Namun, aplikasi dari
teknologi ini telah dirasakan dalam bentuk yang lebih sederhana; Salah
satunya yaitu melalui teknologi chatbot yang mungkin sering ditemukan
dalam aplikasi pesan singkat, seperti Line, Telegram atau Whatsapp.
Industri yang telah menggunakan Artificial Intelligence:
1. Telkom (Pelayanan Pelanggan),



2. Kesehatan,
3. E-Commerce,
4. Fast Moving Consumer Goods (FMCG).

Tantangan Artificial Intelligence di Indonesia:
1. Pemahaman atas kepemimpinan dan komitmen yang masih rendah

(hanya 24,4% perusahaan di Indonesia yang menerapkan sistem
AI)

2. Sumber daya manusia
3. Budaya Perusahaan

Peraturan data privasi di Indonesia:
1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Menteri

I. Kesimpulan
Teknologi digunakan oleh manusia untuk membantu kehidupan manusia
bukan untuk menggantikan peran manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Saat ini, Indonesia sudah tidak lagi dalam keadaan urgensi melainkan
emergensi terhadap pengembangan Artificial Intelligence. Disamping itu,
Indonesia sedang menunggu disahkannya regulasi terkait data pribadi.
Artificial Intelligence digunakan di semua komponen kehidupan seperti
public health dan Industri. Oleh karena itu, Artificial Intelligence sangat
memerlukan regulasi yang mengaturnya.



DISKUSI ALSA SYMPOSIUM 6
Artificial Intelligence: Menelisik Peran Hukum Dalam Kemajuan Menuju Era

Society 5.0

Seluruh industri menggunakan AI untuk perusahaannya, apakah
penggunaan teknologi menjadi menyulitkan khususnya pada ruang lingkup
industri?

Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M. : Jika kita berbicara mengenai rezim secara
global, Data Protection selalu bersaing. Sebagai contoh, untuk industri pada
zaman sekarang sudah ada pemahaman bahwa data privacy dapat meningkatkan
branding mereka, yang mana juga dalam hal ini, security and privacy adalah 2
value yang menaikkan branding perusahaan, sesuatu yang harus mereka
kerjakan, karena hal tersebut dapat meningkatkan rasa kepercayaan dari
konsumen.

Industrial Case
Pada tanggal 4 hingga 5 Oktober 2021, Aplikasi Facebook, WhatsApp, dan
Instagram pada tanggal tersebut mengalami gangguan pada router backbone
yang mengkoordinasikan lalu lintas jaringan di antara data center, hal tersebut
membawa pengguna Aplikasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram mengunduh
Telegram. Aplikasi chatting ini mendapatkan 70 juta pengguna baru. Oleh karena
itu, branding serta reputasi dari industri menjadi taruhannya jika kita berbicara
mengenai data privacy.

Yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menanggulangi dalam kebocoran
Data Privacy adalah perusahaan harus bersiap dalam mitigasi internal
perusahaannya dan disikapi dengan bijak, serta di dalam Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi dari setiap negara-negara di dunia, yang memiliki
tanggung jawab yang vital adalah Pemerintah dan Swasta.

Jika ingin memberikan perspektifnya, apakah industri menjadi tertahan
karena adanya perlindungan data pribadi?

Matheace Ramaputra, S.H : Ada dua poin, Di indonesia AI berjalan begitu masif,
tidak dibarengi dengan standar government yang mumpuni, Pada akhirnya
ditafsirkan juga salah padahal in practical, diwajibkan perlindungan informasi,
dalam konteks GDPR, perkembangannya jadi use case menjadi lambat, tapi
bukan marely karena diperketat, tapi sudah demand and supply, masyarakat



sudah tau. Berbeda dengan Indonesia, yang mencoba demand dan supply masih
banyak.
Indonesia masih masif membuat robot, sangat berpengaruh dengan demand dan

supply yang berjalan. Seringkali mereka memiliki kepentingan tetapi memiliki
inovasi yang lain sehingga masih tumpang tindih, padahal bukan itu
permasalahannya. Dari sisi government tata kelola nya, data itu bersifat urgent
untuk dilindungi, seperti berbicara soal sektor keuangan, bisa dibilang rigid
walaupun ada kekurangan. Dalam konteks data tidak banyak, on the other part
permasalahannya bukan disitu, industri memberatkan data bukan itu poinnya. Itu
memang bukan kewajiban tetapi kebutuhan di industri untuk memastikan
produknya aman.

contoh: ada user di eropa, salah tanggal lahir, minta akses perbaikan, dikasih
waktu 7 tahun.

Indonesia berada di level tidak bisa memunculkan inovasi yang tidak dibutuhkan
di AI lambatnya pengaturan tidak boleh menjadi alasan diberatkan sebagai
kewajiban melainkan memang suatu kebutuhan untuk suatu industri untuk
memiliki AI. Tentunya di indonesia masih still a long way to go untuk dapat sampai
di tahap tersebut.

Bagaimana cara bagi masyarakat awam untuk membentengi diri atas
kebocoran data dimana regulasi yang ada saat ini dikatakan tadi masih
lemah dan masyarakat awam sebagai user pun teknologi yang ada saat ini
sangat mereka butuhkan?

Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M.:

Terdapat 2 hal terkait dengan data pribadi, diantaranya:
a. penanggung jawab dari data pribadi
b. penanggung jawab dari data pemerintah.

Namun, disatu sisi selain adanya tanggung jawab dari pemerintah dan swasta,
terdapat juga tanggung jawab dari data pribadi, jadi kita harus berhati-hati dalam
mengunggah data pribadi di sosial media. Jangan terlalu mengumbar data yang
sensitif seperti data KTP, QR Code, dan foto yang sangat bersifat rahasia karena
begitu dia (data KTP, QR Code, dan Foto) sudah lepas akan susah ditarik
kembali. Pemerintah dalam hal ini juga berperan aktif untuk menjaga
security/keamanan, seperti menunjukkan Tanggal lahir, dll. Institusi yang



bertanggung jawab dalam hal ini. Contoh data yang dilindungi: data dari
kementerian kesehatan, dll.

Selain itu, tidak hanya berbicara norma, tetapi “bagaimana implementasi yang
dilakukan oleh GDPR”. Selain kita memiliki data pribadi sebetulnya tanggung
jawab pertama berada di dalam institusi dan swasta dengan menerapkan
prinsip-prinsip privasi, diantaranya:

a) Pembatasan Pengumpulan
b) Spesifikasi Tujuan
c) Pembatasan Pemakaian
d) Transparansi dan Persetujuan
e) Akuntabilitas dan Governance

Sehingga, dapat disimpulkan Takes All the Necessary Major: jika tidak
melakukan tata kelola dengan baik, maka akan ada sanksinya.

Matheace Ramaputra, S.H.: Ada peran perusahaan yang bertanggungjawab
karena terkadang perusahaan tersebut membuka akses untuk kebocoran seperti
men-skip discuss how to resolve. disamping the government/pemerintah punya
role yang lebih tinggi.

Mengetahui bahwa ada 2 kesalahan baik dari user maupun dari industri.
bagaimana memisahkan kesalahan antara kesalahan user maupun industri. lalu,
bagaimana kita melihat dari perspektif apakah ini kesalahan industri atau dari
pihak usernya ?

Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M.: Terdapat dalam UU PDP selain industri dan
korporasi belum ada peraturan baru,Tetapi jika dilihat dari kebocoran data,
ditelitinya bocornya di dalam sistem mereka, sehingga itu yang dilihat terlebih
dahulu. Apakah kebocoran data disebabkan oleh mereka (pihak industri) atau di
perorangannya ? Secara logika sistem yang bocor berada di pihak industi.

Namun, dikarenakan adanya kebocoran data maka yang akan dikenakan
pertanggungjawaban berada di pihak korporasi. Selain itu, lembaga pengawas
harus betul-betul bisa menjadi lembaga yang independen, orang yang
ditempatkan harus bisa menyelesaikan kasus tsb dengan penuh pertimbangan.
karena saya lihat, ini ada berat sebelah sehingga yang di minta pertanggung
jawaban adalah pihak korporasi nya seharusnya pemerintah juga bisa
menerapkan sanksi.



Matheace Ramaputra, S.H.: What we can do is to build awareness. Regulasinya
mereka masih tertahan di aturan tahun 2018.

Bagaimana Peran pemerintah dalam mengantisipasi dan mencegah
peristiwa seperti hal yang saat ini sedang terjadi terkait kasus "bjorka" yang
telah meretas beberapa data-data penting milik negara dan masyarakat,
serta bagaimana penanganan hal tersebut dimata hukum, dan bagaimana
cara Pemerintah dalam mengajak masyarakat luas untuk lebih siaga dalam
menyikapi masalah yang terjadi saat ini agar tidak terulang kembali dalam
kemajuan penggunaan Artificial Intelligence Menuju Era Society 5.0?

Matheace Ramaputra, S.H.: Pada era society 5.0 agak sedikit overrated untuk di
goalskan. Data pribadi ini adalah salah satu bagian yang penting untuk kesamaan
gerakan untuk menyikapi hal seperti ini. Banyak data cyber dari
government/pemerintah atau swasta mengalami kebocoran. Jadi, ketika terdapat
pertanyaan “Bagaimana mengajak masyarakat untuk aware terhadap kebocoran
data ?” maka, jawabannya adalah tidak banyak orang yang ingin melakukan itu.
karena in practical itu juga sulit karena masih belum teredukasi dengan baik.

Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M. : sudah ada RUPD lebih kepada level ke
pemerintah, karena pemerintah daerah masih belum aware, dan UMKM sudah
menggunakan digital sehingga topik tsb sangat baik. PRnya sekarang adalah
adalah selain menerapkan regulasi adalah menerapkan awareness.

Supply endemen, apakah sebenarnya penggunaan AI perlu dibatasi hanya
sampai pendidikan, pertahanan, dll.

Matheace Ramaputra, S.H.: Tergantung sejauh mana seharusnya menerapkan
AI. Pada negara UK, berkembang suatu pendapat bahwa perlu ada suatu
screening terhadap riset yang di publish ke publik dan yang mana yang nggak.
Baru-baru ini di Eropa, suatu riset lukisan buatan AI bisa mengalahkan lukisan
manusia, bagi saya itu tidak penting. Itu sama aja melakukan perbandingan AI
lebih baik dari manusia. Ada juga di China, screening baca hasil rontgen terhadap
hasil kanker, kesimpulannya AI lebih cepat. Bagi saya itu tidak perlu di publish
secara masif. Bagaimana negara penting membuat roadmap, apakah supporting
device atau accelerate.



Best Speaker

Dewi Ratnasari:
Kesan dan pesan yang saya dapat itu banyak banget, kesannya ya pasti
menambah wawasan sekali, terlebih lagi tema yang diambil itu menarik
juga sesuai dengan keadaan saat ini, bisa menjadi tambahan materi di
dunia perkuliahan juga, pemateri yang dihadirkan juga luar biasa, acaranya
juga terencana dan keren. Untuk pesannya, sejujurnya saya gak tau harus
bilang apa, karena menurut saya event nya berjalan dengan lancar, tapi
mungkin makin semangat + makin kompak lagi dan kalau ada event-event
lainnya yang sifatnya umum bisa disebarluaskan lagi.
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