
LONDON(IM)- Pando-
ra Papers, dokumen investigasi 
para jurnalis, mengungkap-
kan deretan miliarder dunia, 
termasuk Raja Abdullah II 
dari Yordania, menggunakan 
perusahaan lepas pantai untuk 
menghindari pajak jutaan dol-
lar Amerika Serikat.

Lebih dari 100 miliarder, 
35 pemimpin dunia saat ini 
dan mantan, serta 300 pejabat 
publik, masuk dalam daftar 
tersebut.

Laporan itu berfokus pada 
para pemimpin Eropa, Timur 
Tengah dan Amerika Selatan, 
dan selebritas terkenal di dunia.

Diperoleh dari 14 lem-
baga perbankan luar negeri dan 
dianalisis oleh International 
Consortium of  Investigative 
Journalists (ICIJ), “Pandora 
Papers” mengungkapkan ke-
curangan keuangan ratusan 
miliarder dunia.

Putaran pertama informasi, 
yang diserahkan ke daftar pili-
han outlet berita internasional 
dan dipelajari oleh 600 jurnalis, 

diterbitkan pada Senin (4/10).
Menurut ICIJ, Raja Abdul-

lah II dari Yordania adalah 
pengguna produktif  perusa-
haan cangkang untuk mengelo-
la kerajaan properti globalnya.

Raja itu dilaporkan meng-
gunakan 36 perusahaan ini dari 
1995 hingga 2017 untuk membeli 
14 properti mewah di Amerika 
Serikat (AS) dan Inggris senilai 
lebih dari USD106 juta.

Pengacara dari Raja Abdul-
lah mengatakan raja menggu-
nakan perusahaan pengganti ini 
untuk menjaga privasinya dari-
pada untuk menghindari pajak.

Menurut “Pandora Pa-
pers”, keluarga Aliyev yang 
berkuasa di Azerbaijan telah 
memperdagangkan properti 
Inggris senilai hampir USD500 
juta dalam beberapa tahun 
terakhir.

Salah satu properti ini di-
jual oleh perusahaan utama mi-
lik Aliyev ke perkebunan Ratu 
Inggris seharga USD90 juta.

Dua pemimpin Uni Eropa 
disebutkan dalam kebocoran 
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WASHINGTON(IM)- 
Mantan petinggi Google men-
gungkap proyek misterius dan 
menakutkan, yang dia gambarkan 
sebagai Terminator kehidupan 
nyata. Saking canggihnya, dia 
bahkan mengibaratkan proyek itu 
seperti pekerjaan “menciptakan 
Tuhan”. Mo Gawdat, mantan 
Chief  Business Offi cer Google, 
mengungkapkan apa yang dia lihat 
sedang dikembangkan sebelum dia 
hengkang dari raksasa teknologi 
informasi (IT) tersebut.

Mo mengatakan dia menyak-
sikan pengembang menempatkan 
senjata robot untuk bertindak. Dia 
mengakui artificial intelligence 
(AI) atau kecerdasan buatan yang 
dia lihat sedang dibangun se-
lama waktunya di Google “sangat 
menakutkan”. Mo bergabung 
dengan raksasa IT yang berbasis 
di Amerika Serikat itu pada ta-
hun 2007. Dia menggambarkan 
departemen Google X mereka 
yang misterius seperti sesuatu yang 
keluar dari fi lm thriller sci-fi .

Yang paling menakutkan 
bagi Mo adalah seberapa cepat 
mesin bisa belajar dibandingkan 
dengan manusia, dan apa artinya 
itu bagi masa depan. Momen 
yang menonjol bagi pengusaha 
Mesir ini adalah melihat lengan 
mengambil bola, menunjukkan-
nya kepada pengembang dan 
dalam beberapa hari master 
mengambil apa saja. “Sepertinya 
kita melakukan hal-hal itu selama 
seminggu. Dan mereka melaku-
kan apa yang anak-anak akan laku-
kan selama dua tahun,” ujarnya.

“Dan saya tiba-tiba menyadari, 
ini benar-benar menakutkan,” kata 
Mo kepada The Times, yang dilan-
sir Senin (4/10).

Sepertinya kita melakukan 
hal-hal itu selama seminggu. 
Dan mereka melakukan apa 
yang anak-anak akan lakukan 
selama dua tahun,” ujarnya.

“Dan kemudian saya tersa-
dar bahwa mereka adalah anak-
anak. Tapi anak-anak yang 
sangat, sangat cepat.”

Perbedaan utamanya, kata 
Mo, adalah mesin bahkan pada 
tingkat kecerdasan yang sangat 
dasar memiliki potensi untuk 
belajar dengan sangat cepat. 
“Kenyataannya adalah, kita 
menciptakan Tuhan,” paparnya.

Express.co.uk melaporkan 
bahwa ketika Terminator 2: 
Judgment Day dirilis, fi lm terse-
but membayangkan masa depan 
pasca-apokaliptik yang gelap di 
mana mesin pintar menguasai 
Bumi. Dalam fi lm tahun 1991, 
kecerdasan buatan jahat, yang 
dikenal sebagai Skynet, telah 
menggulingkan tuan manu-
sianya dan mengobarkan perang 
mematikan untuk menghapus 
manusia dari muka planet ini.

Karakter Terminator Ar-
nold Schwarzenegger yang ter-
kenal mengatakan dalam fi lm: 
“Tiga miliar nyawa manusia 
berakhir pada 29 Agustus 1997.” 
“Orang-orang yang selamat dari 
kebakaran nuklir disebut sebagai 
Hari Penghakiman perang,” 
ujarnya dalam fi lm tersebut.

“Mereka hidup hanya un-
tuk menghadapi mimpi buruk 
baru: perang melawan mesin.”

Skenario suram serupa diek-
splorasi dalam franchise Matrix, 
yang melihat mesin cerdas mem-
perbudak manusia dalam simulasi 
komputer. Menurut Mo, AI me-
miliki potensi untuk mencapai apa 
yang disebut singularitas teknolo-
gi—titik di mana ia menjadi tidak 
terkendali dan tidak dapat diubah. 
Dalam hal mesin cerdas, ini berarti 
AI dapat melampaui kemanusiaan 
dan lepas dari kendali kita. The Daily 
Star mengeklaim telah mendekati 
Google untuk memberikan ko-
mentar, namun hingga kini belum 
ada jawaban.  gul

Google Dituding Bikin Proyek 
‘Menciptakan Tuhan’

Pandora Papers sebut Raja Yordania 
beli properti mewah usai rakyat mem-
protes korupsi.

Pandora Papers Ungkap Kekayaan 
Tersembunyi Raja Yordania

erti itu memudahkan untuk 
menyembunyikan keuntungan 
yang tidak sah dari mata pen-
egak hukum atau regulator.

“Tidak pernah ada sesuatu 
dalam skala ini dan ini menun-
jukkan kenyataan dari apa yang 
dapat ditawarkan perusahaan 
lepas pantai untuk membantu 
orang menyembunyikan uang 
tunai yang cerdik atau meng-
hindari pajak,” kata Fergus 
Shiel dari ICIJ mengatakan 
kepada BBC, Senin (4/10).

Namun, kebocoran terse-
but mengungkapkan status 
quo yang sedikit mengejutkan, 
terutama karena Panama Pa-
pers 2016 dan Paradise Papers 
2017 menawarkan pembaca 
untuk melihat dunia perbankan 
lepas pantai.

Terlepas dari nama-nama 
besar yang tercantum dalam 
dokumen terbaru, para jurnalis 
di balik kebocoran tersebut 
tidak mengharapkan apa pun 
untuk berubah.

“Ketika Anda memiliki 
pemimpin dunia, ketika Anda 
memiliki politisi, ketika Anda 
memiliki pejabat publik, semua 
menggunakan kerahasiaan dan 
semua menggunakan dunia ini, 
maka saya tidak berpikir kita 
akan mengakhirinya,” kata Di-
rektur ICIJ Gerard Ryle kepada 
The Guardian.  tom

Laporan itu juga me-
nampilkan gambar Presiden 
Vladimir Putin di bagian de-
pan dan tengah pada bagian 
pengantarnya, dan menyebut 
Putin hampir 50 kali dalam 
sebuah artikel spin-off  tentang 
“kekayaan tersembunyi dari 
lingkaran dalam Putin”.

Namun, fakata bahwa 
presiden Rusia itu tidak muncul 
di fi le dengan namanya. Seba-
liknya, laporan itu berfokus 
pada “teman” Putin, termasuk 
pengusaha miliarder Gennady 
Timchenko, dan perempuan 
yang dirumorkan sebagai pacar 
masa lalu Putin.

Sejumlah selebriti dise-
butkan dalam bocoran terse-
but, termasuk bintang pop 
Shakira dan mantan superstar 
kriket Sachin Tendulkar dari 
India. Pengacara keduanya 
menekankan bahwa kepemi-
likan perusahaan lepas pantai 
mereka adalah sah dan din-
yatakan kepada otoritas pajak.

Perbankan lepas pantai 
tidak ilegal, dan sering digu-
nakan oleh orang kaya untuk 
menghindari pajak, sementara 
perusahaan cangkang sering 
digunakan untuk menjauhkan 
orang kaya dari kepemilikan 
mereka karena alasan politik 
atau alasan citra publik.

Namun, mekanisme sep-
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LONDON MARATHON DI INGGRIS
Sejumlah pelari berlari melewati Tower Bridge 
saat mengikuti London Marathon di London, 
Inggris, Minggu (3/10). 

tersebut, yakni Perdana Men-
teri Ceko Andrej Babis yang 
menggunakan perusahaan 
investasi lepas pantai untuk 
mengakuisisi chateau senilai 
USD22 juta di Prancis Selatan. 
Kemudian Presiden Nicos 
Anastasiades dari Siprus, yang 
mendirikan fi rma hukum yang 
dituduh menyembunyikan 
kekayaan seorang miliarder 
Rusia.

Mantan perdana menteri 
Inggris Tony Blair dan istrinya 
Cherie juga disebutkan dalam 
laporan tersebut. Pasangan ini 
diduga telah menghindari pajak 
properti senilai USD422.603 
ketika mereka membeli kan-
tor London senilai USD8,8 
juta yang sebagian dimiliki 
oleh keluarga seorang anggota 
parlemen terkemuka Bahrain.

Keluarga Blair tampaknya 
dapat menghindari pajak ini 
dengan membeli perusahaan 
induk asing yang memiliki kan-
tor tersebut.

Daftar pemimpin sangat 
luas, dan juga termasuk Pres-
iden Ukraina Volodymyr Zel-
ensky, Presiden Kenya Uhuru 
Kenyatta, Perdana Menteri 
Lebanon Najib Mikati, dan 
Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, perdana menteri 
Dubai dan wakil presiden Uni 
Emirat Arab.

GERMANY-POLITICS/UNIFICATION DAY 
Presiden Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Stephan Harbarth, mantan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Jer-
man Frank-Walter Steinmeier, Presiden Bundestag Wolfgang Schauble dan Perdana Menteri Negara Bagian Saxony-Anhalt 
Reiner Haseloff  berdiri di luar sebelum dimulainya kebaktian gereja, selama perayaan untuk menandai peringatan 31 tahun 
Hari Unifi kasi Jerman, di kota Halle, Jerman, Minggu (31/10). 

IDN/ANTARA

BENCANA BANJIR DI OMAN 
Sejumlah mobil ditinggalkan di jalanan banjir saat Siklon Shaheen melanda 
Muscat, Oman, Minggu (3/10). 

IDN/ANTARA

Korut akan Pulihkan Saluran 
Telekomunikasi dengan Korsel

Taliban Gagal Bayar Listrik, 
Kabul Terancam Gelap Gulita

KABUL(IM)- Taliban , 
penguasa baru Afghanistan, 
gagal membayar tagihan impor 
listrik dari para pemasok di Asia 
Tengah. Akibatnya, ibu kota 
setempat, Kabul, terancam gelap 
gulita saat musim dingin tiba.

Kondisi itu diungkap Daud 
Noorzai, yang baru saja mengun-
durkan diri sebagai Chief Executive 
Office (CEO) of Da Afghanistan 
Breshna Sherkat (DABS), perusa-
haan monopoli energi Afghanistan. 
Dia memilih mundur hampir dua 
minggu setelah Taliban mengambil 
alih kekuasaan Afghanistan pada 
15 Agustus 2021. “Konsekue-
nsinya akan berlaku di seluruh 
negeri, tetapi terutama di Kabul. 
Akan ada pemadaman dan itu akan 
membawa Afghanistan kembali ke 
Abad Kegelapan dalam hal listrik 
dan telekomunikasi,” kata Noorzai, 
yang tetap berhubungan dekat den-
gan manajemen DABS yang tersisa.

“Ini akan menjadi situasi 
yang sangat berbahaya,” katan-

ya lagi, seperti dikutip The Wall 
Street Journal, Senin (4/10).

Impor listrik dari Uzbeki-
stan, Tajikistan dan Turkmeni-
stan menyumbang setengah 
dari konsumsi listrik Afghani-
stan secara nasional, dengan 
Iran menyediakan pasokan 
tambahan ke barat negara itu.

Produksi listrik dalam 
negeri, sebagian besar dari 
pembangkit listrik tenaga air, 
telah terpengaruh oleh keker-
ingan tahun ini. Afghanistan 
tidak memiliki jaringan listrik 
nasional, dan Kabul hampir 
sepenuhnya bergantung pada 
listrik impor dari negara-negara 
Asia Tengah lainnya.

Saat ini, pasokan listrik di 
ibu kota Afghanistan masih me-
limpah, peningkatan yang jarang 
sejak pengambilalihan kekuasaan 
oleh Taliban. Sebagian, itu karena 
Taliban tidak lagi menyerang 
jalur transmisi dari Asia Tengah.

Alasan lain adalah bahwa 

dengan industri yang terhenti 
dan fasilitas militer dan pemerin-
tah sebagian besar menganggur, 
bagian yang jauh lebih besar 
dari catu daya berakhir dengan 
konsumen perumahan, meng-
hilangkan pemadaman bergilir 
yang dulu biasa terjadi.

Namun, itu kemungkinan 
akan berakhir dengan tiba-tiba 
jika pemasok Asia Tengah—
khususnya Tajikistan, yang 
hubungannya dengan Taliban 
memburuk dengan cepat—me-
mutuskan untuk “memotong” 
DABS karena tidak membayar 
tagihan. Tajikistan telah mem-
berikan perlindungan kepada 
para pemimpin perlawanan 
anti-Taliban, seperti mantan 
Wakil Presiden Amrullah Saleh, 
dan baru-baru ini mengerahkan 
pasukan tambahan ke perba-
tasannya dengan Afghanistan, 
mendorong Rusia untuk me-
nyerukan kedua negara untuk 
mengurangi ketegangan.  ans

SEOUL(IM)- Korea 
Utara mengatakan akan 
memulihkan hotline antar-
Korea mulai Senin sebagai 
upaya meningkatkan hubun-
gan dengan Korea Selatan. 
Demikian disampaikan kan-
tor berita pemerintah KCNA.

Saluran telepon langsung 
antara kedua seteru itu dibuat 
pada 1971 dan mengalami 
“putus-sambung” beberapa 
kali.Pemimpin Korut Kim 
Jong-un pekan lalu mengung-
kapkan kesediaannya untuk 
mengaktifkan kembali sam-
bungan telepon yang diputus 
pada awal Agustus sebagai 
protes terhadap latihan militer 
gabungan Korsel dan Amerika 
Serikat.Pemutusan itu terjadi 
hanya beberapa hari setelah 
hotline itu dibuka lagi untuk 
pertama kali setelah diputus 
selama setahun.

KCNA mengatakan sal-
uran-saluran telepon akan 
disambungkan lagi pada 
Senin pukul 9.00 pagi wak-
tu setempat (19.00 WIB).
KCNA juga meminta Korsel 
agar memenuhi “tugasnya” 
mengendurkan hubungan 
lintas-batas yang tegang. Na-
mun media pemerintah itu 
tidak menjelaskan lebih jauh.

“Otoritas Korea Selatan 
sebaiknya melakukan upaya-
upaya positif  untuk menem-

patkan hubungan utara-se-
latan ke jalur yang benar dan 
menyelesaikan tugas-tugas 
penting yang harus dipri-
oritaskan untuk membuka 
prospek yang cerah di masa 
datang,” kata KCNA.

Ketegangan antara kedua 
negara telah meningkat sejak 
sambungan langsung itu dipu-
tus.Korut belum lama ini me-
luncurkan sejumlah rudal baru, 
termasuk rudal hipersonik, 
rudal antipesawat, dan rudal 
jarak jauh bertenaga nuklir.

Uji coba rudal-rudal 
tersebut menunjukkan neg-
ara yang mengisolasi diri itu 
sedang mengembangkan per-
senjataan canggih di tengah 
macetnya pembicaraan soal 
perlucutan program rudal 
dan nuklir mereka.

Meski menuduh AS mener-
apkan “kebijakan bermusuhan”, 
Korut telah mengungkapkan 
niatnya untuk memperbaiki 
hubungan kedua Korea dan 
mempertimbangkan pertemuan 
puncak jika Korsel meninggal-
kan standar ganda mereka.

Para analis mengatakan 
pendekatan “hadiah dan huku-
man” yang dilakukan Korut 
bertujuan untuk mendapat-
kan pengakuan dunia sebagai 
negara bersenjata nuklir dan 
mengganjal hubungan Korsel 
dengan AS.  gul

IDN/ANTARA

TOKYO(IM) - Fumio 
Kishida resmi dikukuhkan 
Parlemen sebagai Perdana 
Menteri (PM) Jepang , Senin 
(4/10). Pada hari pertama 
menjabat, dia membuat keju-
tan dengan akan membubar-
kan Parlemen pada minggu 
depan dan mengadakan pe-
milu pada 31 Oktober 2021.

Langkah mengejutkan ini 
diduga ditujukan untuk me-
manfaatkan periode “bulan 
madu” tradisional yang diberikan 
kepada pemerintah baru dan 
penurunan tajam dalam jumlah 
kasus infeksi virus korona.

PM yang lengser, Yoshi-
hide Suga, menikmati pering-
kat dukungan sekitar 70 persen 
segera setelah menjabat sekitar 
setahun yang lalu. Namun, 
dia dihantam oleh kritik atas 
penanganan pandemi Co-
vid-19, membuatnya membuka 
jalan bagi wajah baru untuk 
memimpin Partai Demokrat 
Liberal (LDP) yang berkuasa 
melalui pemilu internal.

Kishida (64), mantan men-
teri luar negeri dengan citra 
sebagai pembangun konsensus 
yang rendah hati, mengalahkan 

tiga pesaing pekan lalu untuk 
memimpin LDP.

Jepang menganut sistem 
politik parlementer, sehingga 
ketua partai berkuasa secara 
otomatis menjadi PM. Kishida, 
seperti dilaporkan stasiun tele-
visi NHK, akan membubarkan 
Parlemen pada 14 Oktober 
2021 dan akan menggelar 
pemilu akhir bulan ini.

“Kishida tidak membuang 
waktu sama sekali,” kata Tobias 
Harris, senior fellow di Center 
for American Progress.

“31 Oktober menem-
patkan oposisi di belakang-
nya, mengambil keuntungan 
dari bulan madu dalam jajak 
pendapat, ditambah peluang 
yang lebih baik untuk kasus 
kecil,” ujarnya merujuk pada 
angka kasus infeksi virus 
corona di Jepang.

“Jika dia menang dengan 
nyaman dalam pemilu dan 
dapat menyatukan semuanya 
dengan cukup baik untuk 
memenangkan pemilihan 
majelis tinggi tahun depan, 
dia akan memiliki waktu 
hingga tiga tahun tanpa pe-
milu,” paparnya.  ans

PM Jepang Kishida Bubarkan Parlemen 
dan Gelar Pemilu 31 Oktober


