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Dengan cepatnya perkembangan mediasi dan arbitrase, meningkat pula risiko kebocoran informasi atau akses yang tidak
jelas pada informasi (pengiriman, pengambilan, penyimpanan). Maka, instrumen mediasi dan arbitrase terutama yang
berupa informasi digital, haruslah terlindung dengan suatu prosedur keamanan yang memadai.
Saat ini, semua sengketa bisnis virtual berada dalam bentuk informasi digital (lebih dari 90% dokumen suatu kasus adalah
berbentuk digital). Informasi digital praktis kini sudah menggantikan peran kertas : yang dapat disajikan (dan dirancang
atau diubah) tanpa membutuhkan biaya, waktu, di banyak tempat seketika.
Sengketa dalam mediasi dan arbitrase yang melibatkan dugaan pencurian rahasia dagang, pelanggaran kontrak yang
membutuhkan kepatuhan pada protokol keamanan informasi, yang kesemuanya itu biasanya muncul dari pelanggaran
data atau cyberattack.
Bagaimana mengamankan informasi yang seringkali sangat sensitif dari para pihak? Apakah yang disebut dengan selfinflicted atau expected ethical, dan prescribed legal obligation, cybersecurity, cyber-authentication, encryption dari
informasi (penyebaran, pertukaran, pengunduhan dan pengarsipan) – akan didiskusikan dalam presentasi ini. Presentasi
akan diawali dengan latar belakang teoretik pada cyber space, cyber wrongdoing, dan crimes, lembaga-lembaga
internasional dan regional dan instrumen-instrumen yang terkait.
Pembicara:
Prof Anis H. Bajrektarevic adalah Professor dan Chairman untuk International Law and Global Politic Studies di IMC
University of Austria. Kini adalah arbiter BANI sejak pertengahan 2017.
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