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Anda menerima banyak potongan informasi
terkait kebijakan digital. Kami juga menerimanya.
Kami mengurai, membuatnya kontekstual
serta menganalisanya.
Lalu kami meringkasnya untuk anda.
I N D O N E S I A

TREND KEBIJAKAN DIGITAL BULAN SEPTEMBER
1. Tekanan bayar pajak untuk perusahaan Internet
terus meningkat
Perusahan-perusahaan Internet telah mendapatkan keuntungan
dari tarif rendah untuk membangun anak perusahaan di negaranegara Eropa. Ini berujung pada perusahaan yang membayar
pajak rendah –sebuah praktek yang membuat negara-negara
Eropa makin tidak nyaman.
Salah satu cara untuk mengekang praktek yang dilakukan oleh
Perancis, Jerman, Italia dan Spanyol adalah perhitungan pajak
berdasarkan pendapatan pada periode tertentu alias bukan
hanya keuntungan. Proposal ini datang setelah Google berhasil
menghindari denda € 1 juta di bulan Juli setelah keputusan dari
pengadilan administrasi di Paris (yang sekarang sedang diajukan
banding oleh Perancis). Karena Google tidak punya “perwakilan
tetap” di Perancis (dan kantor pusat, pegawai serta server Eropa
berada di Irlandia) maka perusahaan ini tidak bisa dimintakan
pajak dari iklannya di Perancis.
Di usulan yang lain, berdasarkan filosofi yang sama, Estonia
mendorong ide untuk memberlakukan pajak keuntungan berbasis perwakilan tetap virtual (sumber pajak dari keuntungan).

Kedua usulan itu serupa, dan bahkan Wakil Menteri Estonia untuk
pajak juga mengatakan bahwa kedua proposal ini berjalan saling
melengkapi, sebuah pendekatan dua langkah. Perbincangan
teknis dan politis terkait hal ini belum selesai dilakukan.
Langkah penting selanjutnya, akan dibahas di halaman 6.

2. Perkembangan Kecerdasan Buatan/AI: apakah
sedang terjadi pertarungan internasional?
Revolusi Kecerdasan Buatan (AI) sangatlah pesat. Australia telah
membangun lembaga riset tersendiri (3A: Autonomy, Agency and
Assurance Institute), sementara India telah membuat kelompok
kerja untuk memahami AI dan bagaimana keuntungannya untuk
ekonomi serta tenaga kerja India.
Kendati AI memberikan banyak sekali peluang, tetapi resikonya
juga banyak seperti yang diutarakan oleh Presiden Rusia,
Vladimir Putin. Siapapun yang menjadi pemimpin di area ini
akan menjadi pemimpin dunia.” CEO Tesla, Elon Musk bereaksi
melalui akun twitternya bahwa kompetisi untuk keunggulan AI
bisa menjadi penyebab Perang Dunia Ketiga.
Lanjutan di halaman 3

DI EDISI INI
BAROMETER
E-dagang, hak asasi di dunia digital dan teknologi
baru adalah topik-topik menarik bulan ini.
Kami melihat apa yang telah terjadi serta apa
ekspektasinya.

PERPAJAKAN

Lebih lanjut di halaman 4, 5

Apakah pendekatan baru perhitungan pajak akan
mendapatkan banyak dukungan? Kami melihat
lebih dekat serangkaian usulan yang bertujuan
untuk menghitung pajak perusahaan Internet besar.
Lebih lanjut di halaman 6

PERSATUAN BANGSA BANGSA

Keamanan Siber, kemunculan teknologi baru serta
perlawanan terhadap ekstremisme kekerasan
adalah beberapa topik utama yang dibahas dalam
debat Sidang Umum PBB.
Lebih lanjut di halaman 7

WTO PUBLIC FORUM 2017
Tim kami melaporkan langsung dari semua sesi terkait kebijakan digital selama WTO Public Forum pada tanggal 26–28
September. Laporan terkait hal ini tersedia di halaman khusus.
Nantikan laporan final kami tanggal 2 Oktober 2017 yang akan
meringkas semua diskusi.

KECERDASAN BUATAN

AI

Sistem yang otonom? Android dan Robotika? Mesin
cerdas? Coba lihat teka teki silang kami untuk
mengukur pengetahuan Anda terkait AI.
Lebih lanjut di halaman 8
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Launch of the
2017 Broadband
Commission
report

Laporan Terkini dari Pita Lebar 2017: Pita Lebar untuk Katalisasi Pembangunan Berkelanjutan,
diluncurkan tanggal 14 September di kantor pusat International Telecommunication Union (ITU),
meneliti akses dan jangkauan pita lebar, dengan melakukan pemantauan bagaimana negaranegara memenuhi target yang ditetapkan oleh Komisi Pita Lebar tahun 2011. Laporan ini me
nunjukkan adanya kesulitan dalam menemukan definisi, pemantauan pita lebar dan TIK, serta
tumbuhnya ketidakadilan digital antara negara berkembang dan maju.

Launch of the
Global Internet
Futures report

Internet Society merayakan ulang tahun ke 25 pada saat acara global InterCommunity yang menjangkau enam benua. Temuan dari laporan Path to our Digital Future, yang diluncurkan pada 18
September, membentuk diskusi interaktif di 17 titik di seluruh dunia. Rekomendasi dari laporan
tersebut dapat dikelompokkan seputar perlunya norma sosial di dunia maya dan usaha proaktif
untuk memperkuat masyarakat dalam membentuk masa depan mereka sendiri.

Meetings of ITU
Working Groups

Konsultasi terbuka untuk layanan Over the Top oleh Kelompok Kerja ITU untuk Kebijakan Publik
terkait Internet (CWG-Internet) diadakan tanggal 18 September; hasil konsultasi itu bisa dibuka
disini. Saat rapat CWG Internet yang hanya dihadiri oleh negara anggota PBB tanggal 20–21
September, Brazil menceritakan upaya mencari pendapat dari proses pemangku kepentingan
majemuk di negaranya dan menghasilkan 8 kontribusi dari semua pemangku kepentingan di
Brazil (sekitar 10% dari total kontribusi). Di kedua rapat, baik CWG-Internet dan CWG untuk
ITU: Implementasi Hasil, mendiskusikan proses untuk memperbarui resolusi yang berkuasa
penuh (plenipotentiary) yang relevan dengan aktivitas mereka; dengan beberapa negara anggota mencatat adanya proses persiapan regional yang sedang berjalan untuk membuat draft
pembaharuan resolusi-resolusi tersebut.

Identity in the
NBCIS Era

Bagaimana NBCIS (Nanoteknologi, Bioteknologi, Teknologi Informasi dan Ilmu Kognitif) telah
membentuk identitas kita dan identitas demokrasi? Pertanyaan ini diajukan oleh Jean-Michel
Besnier, seorang filsuf dari Flux Laboratory di tanggal 20 September saat Pekan Demokrasi
2017. Keilmuan punya potensi untuk membuat tipe baru manusia dengan menyelesaikan
masalah keterbatasan biologis serta kognitif. Kemanusiaan berbasis pilihan bebas, penghormatan terhadap martabat serta kekuatan atas rasionalitas manusia akan ditantang.

Artificial
Intelligence,
Justice and
Human Rights

Acara tambahan dari Dewan Hak asasi Manusia sesi ke 36 mendiskusikan potensi dampak
AI terhadap sistem keadilan dan hak asasi manusia. Menyadari bahwa AI bisa menghasilkan
banyak kesempatan juga ancaman terhadap sistem keadilan, para pembicara mengungkap potensi diskriminasi yang dilakukan oleh AI. Berbasis data yang bias ke manusia, penggunaan AI
dalam sistem keadilan bisa menghasilkan keputusan berdasar korelasi kepada kelompok apa
mereka berada, ketimbang motivasi dan dampak dari aksi mereka. Kerangka hak asasi manusia bisa mengatasi resiko dari AI serta mengindentifikasi potensi buruk.

Artificial
Intelligence
Geneva
Summit

Acara setengah hari yang diorganisir oleh DigitalSwitzerland, Perguruan Tinggi Politeknik
Federal Lausanne dan Canton Geneva tanggal 22 September – fokus pada kontroversi utama:
apakah robot bisa mendapatkan hak, atau kita bisa menilai interaksi mereka dengan manusia berbasis tingkatan empati? Banyak isu yang diangkat, termasuk kemajuan dari epidemiologi digital, ketergantungan terhadap robot, kepemilikan data dan tata kelola perusahaan. Dan
dalam rangka ‘privacy by default’ dan ‘ethics by design’, para pembicara menyarankan pentingnya proses legal dipercepat agar bisa merespon secara cepat dilema-dilema terkait AI.

4th meeting of
the Working
Group on
Enhanced
Cooperation

Rapat keempat dari kelompok kerja Komisi PBB untuk Keilmuan serta Teknologi untuk
Pembangunan (CSTD) diadakan tanggal 25 – 27 September di Jenewa . Para anggota masih
belum sepakat antara apakah perlu membangun mekanisme baru di PBB agar bisa secara penuh melaksanakan peningkatan kerjasama atau apakah mekanisme yang ada perlu difokuskan
pada proses pengambilan keputusan antar pemerintah dengan keterlibatan pemangku kepentingan majemuk. Ada beberapa kesepakatan umum untuk isu yang lebih mudah (seperti keselarasan dengan SDG)). Perbedaan pendapat yang berkelanjutan tentang opini untuk mekanisme
baru juga tercermin dari debat yang terjadi dalam rapat yang membahas struktur laporan akhir,
dengan beberapa anggota menginginkan laporan yang mendokumentasikan diskusi tentang
rekomendasi non-konsensus, dan sebagian anggota lain tidak menginginkannya.

ikon ini menunjukkan ada informasi lain di versi digital. Silakan kunjungi http://dig.watch untuk informasi lebih dalam.
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Sambungan dari halaman 1

Protes anti taksi Uber di London, bulan Juni 2014. Pelarangan di bulan ini memicu reaksi beragam: hampir 1 juta pengguna melakukan
petisi untuk mengizinkan Uber kembali beroperasi. 
Kredit: David Holt
Lalu apa yang menjadi potensi bahaya? Salah satu ancaman
utama adalah pengembangan senjata mematikan yang otonom
(LAWS). Di bulan Agustus, lebih dari 100 pelopor AI menulis surat
ke PBB meminta untuk pelarangan terhadap senjata otonom dan
agar LAWS ditambahkan dalam daftar senjata yang dilarang
di bawah Konvensi PBB untuk Beberapa Jenis Senjata (CCW).
Inggris meresponnya dengan mengatakan akan berkomitmen
untuk memastikan operasi atas senjata itu selalu dalam kontrol
manusia.

uang kripto yang baru – menghadapi tantangan karena praktik ini
dilarang oleh otoritas Cina. Cina juga meminta semua investasi
dari ICO untuk dikembalikan.
Dampaknya sangat signifikan: di Cina, lebih dari 100,000 investor
menghasilkan jumlah mendekati US$ 400 juta.
Paling tidak ada dua alasan soal pelarangan di Cina. Pertama
adalah otoritas perlu mengamankan investor dari pasar yang
tidak teregulasi. Kedua adalah beberapa ICO terlibat dalam
penggelapan dan penipuan keuangan. Beberapa analis juga
mengatakan Cina ingin mengontrol mata uang mata uang kripto,
terutama Bitcoin. Masih harus dilihat apakah pelarangan ini bersifat sementara dan bagaimana reaksi dari negara lain.

Beragam dimensi terkait LAWS akan didiskusikan di Jenewa
bulan November nanti, dalam rapat pertama kelompok Ahli
Pemerintah untuk LAWS..

3. Pemerintah menerapkan desakan lebih kuat
kepada perusahaan teknologi untuk menghapus
konten negatif

Negara-negara lain juga mengalami dilema yang sama tentang
bagaimana berhubungan dengan ICO dan mata uang kripto. Lebih
banyak reaksi kebijakan dan inisiatif diharapkan muncul dalam
beberapa bulan kedepan.

Perang terhadap konten ekstrimis adalah salah satu agenda kebijakan digital dalam Sidang Umum PBB tahun ini. Perdana Menteri
Inggris, Theresa May memanggil para perusahaan teknologi itu
untuk segera bertindak. Uni Eropa juga meminta perusahaan
itu untuk segera membangun sistem yang secara otomatis bisa
menghilangkan konten ekstrimis segera setelah dipasang.
Perancis juga membuat referensi atas tantangan ini.

5. Uber dilarang di beberapa lokasi: bulan ini,
London
Otoritas transportasi London (Transport for London/ Tfl) mengumumkan tidak akan memperbaharui izin Uber lagi karena
‘kurangnya tanggung jawab dari perusahaan yang berpotensi
punya dampak pada keamanan dan keselamatan publik’’.

Dalam diskusi yang secara khusus membahas hal ini, May me
minta perusahaan teknologi untuk segera menghilangkan konten
ekstrimis paling lambat dua jam setelah dipasang.

Dalam hitungan beberapa jam, Uber berhasil mengumpulan
600,000 penandatangan petisi untuk melawan pelarangan itu,
dengan harapan bisa mendapatkan satu juta dukungan. Uber juga
mengatakan bersiap untuk memperbaiki keamanannya, agar tetap
bisa mendapatkan izin.

Permintaan ini tidak akan mudah dilakukan oleh para perusahaan karena tantangan ini sangat sulit dilakukan secara
teknologi juga keilmuan. Tambahan lainnya, adanya isu kebebasan berekspresi: konten yang sah bisa dihapus secara tidak
sengaja. Perdana Menteri Italia, Paolo Gentiloni berkata, ‘Kita
tidak bisa mengurangi ambisi ini karena kesulitan-kesulitan ini’,
sementara Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte meminta perusahaan besar untuk membantu perusahaan kecil.

Ada beberapa dampak yang signikan dari pelarangan ini. Selain
berpengaruh pada pilihan berkendara para pelanggan, Uber
memprediksi pelarangan ini akan berdampak pada 40 000 supir
di kota. Konsekuensi lain adalah kerugian keuangan. Saat ini
Uber digunakan oleh 3.5 juta pelanggan di London.

Sementara itu, pemimpin dari BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina
dan Afrika Selatan) juga mengungkap kekhawatiran atas konten
kekerasan online dan konfirmasi atas komitmen mereka untuk
menghalangi penyebarannya.

Apakah ini bisa dimaknai sebagai alasan untuk menghalangi
aplikasi berbagi-tumpang dan secara luas, berbagi ekonomi?
Melihat banyaknya perbincangan tingkat tinggi antara Lyft –kompetitor Uber dengan otoritas London sepertinya tidak mungkin
apabila pelarangan itu terjadi hanya karena desakan dari bisnis
tradisional.

4. ICO menghadapi ketidakpastian masa depan di Cina
Fenomena mata uang kripto dari Initial Coin Offerings (ICOs) –
digunakan oleh start up untuk menarik investor melalui mata
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KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN BULAN SEPTEMBER
Arsitektur Tata
Kelola Internet
Global

Pimpinan BRICS mendukung peran PBB dalam membangun norma global terkait tanggung jawab negara
di dunia siber. Mereka menekankan pentingnya prinsip hukum internasional seperti yang tertulis di Piagam
PBB dan mengulangi pentingnya peraturan PBB yang mengikat untuk mengalahkan kejahatan siber.

Relevansi Meningkat

Pembangunan
Berkelanjutan

Relevansi Tetap

Keamanan

ITU dan UN Broadband Commission for Sustainable Development yang mengeluarkan laporan Pita Lebar untuk Katalisasi Pembangunan Berkelanjutan, memberikan gambaran global terkait akses Internet, mengukur
tren dalam konektivitas, mengkaji perkembangan kebijakan dan peraturan dan memberikan banyak rekomendasi kebijakan. Juga menggarisbawahi penggunaan teknologi pita lebar dalam akselerasi tujuan SDGs
seperti keamanan pangan dan menyelesaikan kelaparan; kesehatan dan kesejahteraan; pendidikan inklusif
serta berkualitas untuk semua dan melindungi lingkungan.

Rusia mengumumkan telah membuat konsep konvensi universal melawan kejahatan siber di Sidang Umum
PBB ke 72. Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengajukan ide untuk membuka diskusi dalam sesi PBB
yang sedang berlangsung.
Juncker, Presiden Komisi Eropa mengatakan Eropa tidak siap ketika harus menghadapi serangan siber;
dimana hal itu sangat berbahaya untuk stabilitas demokrasi dan ekonomi. Juncker mengungkap itu saat
pidato tahunan Uni Eropa. EU berencana untuk memperkuat agensi siber ENISA

Relevansi Meningkat

Peneliti mengemukan botnet yang bernama ‘Onliner’ berhasil mengambil 711 alamat email yang dipakai
untuk mengirimkan pesan spam. Dalam serangan yang lain, data pribadi dari 140 juta orang terbuka saat
peretasan website Equifax, satu dari tiga perusahaan kartu kredit terbesar di Amerika.
Usulan baru untuk perhitungan perpajakan dan keputusan peraturan telah menempatkan e-dagang dan
ekonomi Internet menjadi fokus di bulan ini. Baca di halaman 1 , 3 dan 7 .

E-Dagang
dan Ekonomi
Internet

Relevansi Meningkat

Anggota dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) mengadakan negosiasi ulang lagi pada
23–27 September. Isu yang belum jelas adalah bagaimana batasan Kerjasama Trans-Pasifik (TPP) akan
terjadi di proses NAFTA.
Para Menteri Perdagangan dari Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) – salah satu permintaan perjanjian kerjasama perdagangan bebas antara 10 anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara
(ASEAN) dan enam negara lainnya dimana ASEAN memiliki perjanjian perdagangan bebas berjanji untuk
meningkatkan upaya negosiasi mereka di perjanjian perdangan bebas regional, menyusul pertemuan di
Pasay City, Filipina.
Dalam sebuah komunikasinya ke Parlemen Eropa tentang ‘Kebijakan Perdagangan yang Progresif dan
Seimbang untuk Memanfaatkan Globalisasi’, Komisi Eropa menjelaskan visi dan prioritas mereka dalam
hal negosiasi perdagangan.
Sebelum diadakannya Konferensi Tingkat Menteri WTO yang ke-11, Forum Publik WTO di Jenewa memfokuskan prioritas dan arahan ke depan untuk e-dagang.

Hak Digital

Relevansi Meningkat

Badan Proteksi Data Spanyol (AEPD), badan pengawas perlindungan data di Spanyol mendenda Facebook
€1,2 juta karena telah mengoleksi data pribadi dari pengguna di Spanyol tanpa pemberitahuan sebelumnya
bagaimana data itu akan digunakan.
Google dituntut atas diskriminasi gender yang dilakukan di lingkungan kerjanya dengan gaji yang berbeda
serta mendorong perempuan untuk bekerja di jalur karir yang gajinya lebih rendah. Google tidak mengakui
tuduhan-tuduhan tersebut.
Otoritas di Togo telah menghentikan penutupan Internet setelah memblokir akses Internet saat protes pada
5 September, sementara Saudi Arabia memutuskan untuk melepas larangan layanan Voice over Internet
Protocol (VoIP) seperti Skype yang telah dilarang sejak 2013. Di India, peraturan baru akan melegalisasi te
lepon temporer serta penutupan Internet di saat ada “proses yang darurat” atau untuk “keamanan publik.”
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Jurisdiksi dan
Isu Legal

Relevansi Tetap

Infrastruktur

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan bahwa Google akan mulai tunduk pada surat izin
penggeledahan yang meminta Google untuk mengeluarkan data di server yang berada di luar Amerika. Satu
pengecualian adalah surat izin penggeledahan yang dikeluarkan di Second Circuit (Connecticut, New York dan
Vermont) setelah hakim di New York tahun lalu memutuskan Microsoft tidak berkewajiban untuk menyediakan data yang disimpan di luar Amerika kendati diminta oleh surat izin penggeledahan.
Privacy Shield meningkatkan tingkat perlindungan data trans-atlantik, menurut pernyataan dari Sekretaris
Perdagangan Amerika Serikat, Komisi Eropa untuk Keadilan serta Konsumen dan Kesetaraan Gender.
Amazon sudah menyampaikan argumen kepada Dewan ICANN untuk segera menyetujui pendaftarannya membeli .amazon. Dalam resolusi yang dikeluarkan tanggal 23 September, Dewan ICANN menyatakan perlunya pertimbangan lebih lanjut dan meminta Komite Mekanisme yang Akuntabel (Accountability
Mechanism Committee) untuk mengkaji permintaan itu, memikirkan rekomendasi dan memberikan pilihan
kepada Dewan.
Di Spanyol, otoritas pengadilan mengeluarkan keputusan meminta Fundacio puntCAT, penanggung jawab
registrasi untuk .cat memblokir semua nama domain .cat yang memiliki informasi terkait referendum
kemerdekaan di Catalonia yang direncanakan tanggal 1 Oktober. Referendum itu dinyatakan ilegal oleh pengadilan Spanyol.

Relevansi Meningkat

Kabel bawah laut yang menghubungkan Amerika Utara dengan Eropa telah selesai. Kabel trans-atlantik
Marea, sepanjang 6.600 kilometer, memiliki kapasitas 160 terabit per detik.

Netralitas
Jaringan

Komisi Federal Komunikasi (Federal Communications Commission/FCC), yang diharapkan bisa mengambil
keputusan di akhir tahun terkait netralitas jaringan di Amerika, menerima jutaan komentar dari publik saat
melakukan konsultasi publik secara online.
Sementara itu, dalam sebuah interview, Kepala FCC, Ajit Pai mendorong kongres Amerika Serikat untuk
menunda isu tersebut dan meloloskan legislasi.

Relevansi Tetap

Teknologi
Baru, IoT, AI
dll

Robotika, AI dan big data adalah beberapa topik yang dibicarakan saat G7 Innovation Week. Para menteri yang berhubungan dengan TIK meminta proses yang terbuka dan inklusif untuk mengamankan revolusi
industri yang keempat, dan tetap berkomitmen untuk kontribusi pada upaya pemangku kepentingan majemuk dalam usaha mencapai “AI yang menguntungkan secara sosial”. Para menteri di bidang Sains mengungkapkan dukungan pada sains yang terbuka dan memperhatikan peran big data dalam keilmuan sains,
sementara para menteri bidang ketenagakerjaan menggaris bawahi pentingnya peran manusia serta pekerjaan sebagai pusat untuk inovasi.
IBM dan Massachussetts Institute of Technology baru-baru ini membuat Lab AI yang akan bekerja sama
dengan algoritma AI, fisika AI dan aplikasi AI untuk industri serta memajukan kemakmuran bersama melaui
AI. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau menerima dengan tangan terbuka pembukaan laboratorium
AI Facebook di negaranya.

Relevansi Meningkat

International Civil Aviation Organization (ICAO) telah mengusulkan dibentuknya registrasi dron terpusat.
Di AS, Departemen Transportasi dan Badan Lalu Lintas Nasional serta Keselamatan mengeluarkan seperangkat pedoman baru untuk sistem kemudi otomatis, yang menyediakan pendekatan non-regulasi untuk
keselamatan teknologi kendaraan otomatis.

DI OKTOBER
2–3 OKT

4 OKT

9–20 OKT

24–25 OKT

28 OKT – 3 NOV

Konferensi Merk
dan Domain
(Den Haag, Belanda)

ENISA Loka Karya ke-5
Strategi Keamanan Siber
Nasional: Kolaborasi
(Den Haag, Belanda)

Konferensi
Perkembangan
Telekomunikasi Dunia
(Buenos Aires,
Argentina)

Loka Karya Tingkat
Tinggi WIPO untuk
Pertikaian
Nama Domain
(Jenewa, Swiss)

ICANN60
(Abu Dhabi,
Uni Emirat Arab)

NOVEMBER

OKTOBER

3 OKT

4–6 OKT

19–22 OKT

24–26 OKT

CyFy 2017:
Konferensi India untuk
Keamanan Siber dan
Tata Kelola Internet
(New Delhi, India)

UNCTAD Kelompok Pakar
Antar Pemerintah untuk
e-Dagang dan Ekonomi
Digital - Sesi Pertama
(Jenewa, Swiss)

Konferensi IEEE
untuk Teknologi
Kemanusiaan Global

Konferensi Tahunan
Meridian 2017
(Oslo, Norwegia)

Untuk informasi acara yang akan datang, kunjungi http://dig.watch/events
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USULAN PERATURAN PAJAK UNTUK EKONOMI DIGITAL:
MENDAPATKAN MOMENTUM
Di Eropa, usulan perpajakan ke perusahaan Internet raksasa menjadi fokus bulan ini. Apakah usulan itu akan
mendapatkan banyak dukungan, atau menjadi sistem dua arah apabila tidak semua negara menyetujui? Kami
melihat usulan ini lebih dalam termasuk apa ekspektasinya.
Beberapa usulan

Wakil Sekretaris Estonia untuk Pajak lebih optimis atas dua usulan itu dan percaya bahwa dua usulan ini kompatibel; misalnya
usulan dari Big Four lebih jangka pendek sementara usulan
Estonia bisa memberikan jalan keluar yang lebih sistematis.

Usulan utama dari empat negara besar Eropa (Big Four –
Perancis, Jerman, Italia dan Spanyol) untuk ‘kesetaraan pajak’
penghasilan akan berarti bahwa perusahaan Internet seperti
Google, Apple, Facebook dan Amazon akan dihitung pajaknya
berdasarkan di mana dia mendapatkan keuntungan dan bukan di
mana mereka terdaftar.

Apa langkah selanjutnya?
Kendati ada reaksi beragam, Dewan Eropa menargetkan untuk
mendapatkan kesepakatan umum di peraturan Uni Eropa yang
baru di bulan Desember, dan kemudian Komisi Eropa akan menuliskan usulan-usulan untuk tahun 2018, di periode yang sama
dimana OECD akan memberikan laporan untuk rapat Menteri
Keuangan G20 (lihat outline untuk laporan sementarat ). Kendati
momentum sudah ada, tetapi kemungkinan untuk kesepakatan
bersama masih jauh.

Saat ini, perusahaan-perusahaan itu membayar pajak secara
minimum di Eropa karena subsidi pajak rendah di negara
semacam Irlandia. Keuntungan mereka saat ini dihitung dimana
subsidi berada, kendati keuntungannya diambil di negara lain.
Di sisi lain, dalam konsep kedudukan permanen virtual yang
dibuat Estonia, perusahaan akan dihitung pajaknya berdasar
‘dimana keuntungan itu dihasilkan’ ketimbang dimana perusahaan itu terdaftar.

Apabila keterpisahan ini terus menerus ada, Presiden Komisi
Eropa, Juncker, sudah cukup jelas untuk mendukung keputusan
mayoritas: ‘Saya juga mendukung kuat untuk pemilihan suara
mayoritas untuk menentukan konsolidasi umum basis pajak
perusahaan, untuk PPN, untuk pajak yang adil bagi industri digital
dan untuk pajak transaksi finansial. Eropa harus dapat bertindak
lebih cepat dan lebih meyakinkan.’’

Argumen yang mendukung dan tidak mendukung
Inti utama dari dua usulan ini berasal dari fakta bahwa teknologi
telah berpengaruh dalam transformasi ekonomi. Barang dan
jasa yang ditawarkan oleh perusahaan besar Internet sangat
bervariasi, yang memiliki banyak tantangan. Peraturan perpajakan yang ada tidaklah cukup untuk ekonomi digital saat ini.

Jika ini gagal, prosedur untuk menuju kerjasama yang lebih baik
akan dijalankan. Sistem ganda berarti bahwa negara seperti
Irlandia masih bisa mempertahankan keuntungan kompetitifnya
dengan memilih tidak ikut serta, walaupun ini berarti akan ada
gesekan antar negara anggota.

Dalam rangka pertumbuhan digital ekonomi yang sangat pesat,
Perancis, Jerman, Italia dan Spanyol percaya bahwa ‘efisiensi
ekonomi itu sedang dipertaruhkan, juga keadilan pajak serta
kedaulatan. Kendati mereka mendukung inisiatif yang sudah
ada di G20 dan OECD, empat negara ini berargumen bahwa perencanaan-perencanaan ini harus dilengkapi dan menunjukkan
keinginan mereka agar rencana ini berjalan dengan cepat.

Isu perpajakan juga didiskusikan oleh para pemimpin Eropa saat
Tallin Digital Summit, tanggal 29 September. Dalam Kesimpulan
Awal, Perdana Menteri Estonia mencatat bahwa negara anggota
Uni Eropa ‘berkomitmen untuk perubahan global dalam peraturan perpajakan dan akan melakukan adaptasi di sistem perpajakan masing-masing untuk memastikan bahwa keuntungan
yang diperoleh secara digital di Uni Eropa akan diambil pajaknya
dimana penghasilan itu dihasilkan’.

Di sisi lain, negara seperti Irlandia memberikan argumen bahwa
usulan kesetaraan pajak adalah solusi jangka pendek yang bisa
menghasilkan keretakan antara negara anggota yang setuju dan
yang sulit setuju. Juga ada argumentasi bahwa usulan-usulan ini
bisa memberikan dampak buruk untuk posisi kompetitif Eropa dan
menjauhkan perusahaan dari Eropa. Konselor Inggris juga mengingatkan hal ini berpotensi ‘membuat marah Washington’ yang
kemudian sebagai balasan bisa mengabaikan perpajakan global.

Dalam jangka panjang, Komisi juga akan mendorong perubahan
di level OECD. Perubahan mendasar dari peraturan pajak internasional akan memastikan hubungan yang baik antara bagaimana
sebuah penghasilan dihasilkan dan dimana penghasilan tersebut
dikenakan pajak. Tapi Komisi juga dengan jelas mengatakan pada
tanggal 21 September bahwa Eropa akan berjalan sendiri apabila tidak ada kesepakatan global atas hal ini.

Kedua usulan tersebut juga membawa tantangan teknis: apakah
kesetaraan dari pajak penghasilan bisa menghukum perusahaan
yang rugi, sementara konsep kedudukan permanen virtual bisa
memicu perhitungan pajak ganda.
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KEBIJAKAN DIGITAL MENJADI AGENDA SIDANG UMUM PBB
Pemanfaatan maksimal teknologi baru, memberantas kejahatan siber dan ekstrimisme adalah dua isu kebi
jakan digital yang diangkat oleh para pemimpin dunia dalam debat di New York sebagai bagian dari dimu
lainya Sidang Umum PBB ke 72.
Cara menangani tantangan digitalisasi dan
kecerdasan buatan

untuk menekan atau membahayakan perekonomian’. Negara
itu meminta PBB untuk secara serius melakukan elaborasi atas
perilaku negara di dunia digital. Cuba mengingatkan bahwa ke
sepakatan internasional bisa ‘mengatur kerjasama untuk menciptakan keamanan di dunia siber’.

Merujuk pada dampak dari AI, Antonio Guterres, Sekretaris
Jenderal PBB berkata bahwa tidak ada satupun pemerintah atau
organisasi internasional yang bisa menghadapi tantangan ini
sendirian. Cara pikir strategis yang baru, refleksi etis serta peraturan dibutuhkan dan PBB bisa berperan sebagai forum dimana
negara anggota, masyarakat sipil, perusahaan dan akademisi
bisa bekerja sama untuk mencari solusi.

Menangani kejahatan siber
Kejahatan siber adalah salah satu problem utama yang dihadapi oleh dunia. Beberapa negara menekankan pentingnya
kerjasama internasional dalam menghadapi bahaya kejahatan
siber (Nigeria, Belanda). Estonia menyerukan kepada anggota
PBB untuk menyetujui Konvensi Kejahatan Siber di Dewan Eropa
(Council of Europe).

Beberapa negara – termasuk Yunani, Singapura, Serbia dan
Vietnam – menyorot keuntungan dan tantangan dari dunia yang
sudah terdigitalisasi sebagai bagian dari menerima revolusi
industri yang keempat. PBB bisa memberikan peran penting
dalam memfasilitasi “transformasi menuju era ekonomi digital”
(Croasia) dan menghadapi disrupsi ekonomi yang disebabkan
oleh teknologi digital (Singapura). Dampak dari digitalisasi, akses
Internet dan pembangunan berkelanjutan harus dihadapi secara
bersama-sama, menurut Swiss yang sekaligus mengundang
para negara negara untuk menghadiri IGF di Jenewa tanggal
18–21 Desember.

Rusia mengungkapkan bahwa negaranya telah membuat konsep konvensi universal untuk melawan kejahatan siber yang termasuk diantaranya hacking. Rusia mengusulkan agara anggota
PBB segera mendiskusikan usulan konvensi itu selama sidang
umum PBB.

Hak Asasi Manusia secara offline juga harus
dilindungi online

Perhatian terkait keamanan siber dan perilaku
negara di dunia siber

Estonia menggarisbawahi bahwa pentingnya memastikan hak
asasi yang dimiliki offline harus juga dilindungi online, kemudian
Georgia mengatakan bahwa baru saja menambahkan hak atas
akses ke Internet dalam revisi konstitusinya. Uzbekistan mengusulkan perlunya Konvensi Internasional PBB atas hak anak muda,
sementara itu Jamaica menyebut perlindungan anak dari pelecehan online.

Menurut Estonia, semakin bergantungnya kita terhadap layanan
digital telah membuat kita makin rentan di dunia siber. Sementara
perkembangan digitalisasi tidak bisa dihentikan, negara-negara
perlu melanjutkan pekerjaan untuk melihat bagaimana hukum
internasional bisa berlaku dalam penggunaan TIK.
‘Keamanan siber telah menjadi sumber dari ketidakamanan,’
menurut India sementara Uruguay mengatakan bahwa perang
siber adalah area dimana kompromi dari komunitas internasional seringkali dibutuhkan. Sekretaris Jenderal PBB mengatakan bahwa perang siber sebagai sebuah realitas yang mampu
mempengaruhi hubungan antara negara, merusak struktur dan
sistem dari masyarakat modern.

Apa yang tidak dikatakan juga sama pentingnya dengan apa yang
dikatakan. Beberapa negara yang diam juga terlihat. Tidak seperti tahun sebelumnya, Brazil tidak menyebut sama sekali isu
digital. Melihat bahwa selama ini Brazil sangat penting perannya
dalam kebijakan digital, ini adalah perkembangan menarik. AS
juga sangat sedikit menyebut kebijakan digital dan hanya bicara
‘agresi bentuk baru menggunakan teknologi untuk mengancam
warga kami’.

Rusia mengajukan keberatan atas militarisasi di dunia digital,
yang harusnya tidak bertransformasi menjadi ‘arena dimana
politik-milter melakukan konfrontasi’ atau ‘menjadi instrumen

Lihat peta negara-negara dan referensinya ke kebijakan digital
disini.



Kredit: PBB
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TEKA TEKI SILANG
I N D O N E S I A

Kecerdasan buatan adalah topik hangat saat ini. Diskusi terkait aplikasi dan dampaknya adalah konsep yang sa
ngat baru dan penuh jargon, juga perkembangannya sangat pesat. Apakah Anda mengikutinya? Silakan coba teka
teki silang ini untuk mengetahuinya dan silakan kunjungi halaman khusus terkait perkembangan kebijakannya.

Mendatar

Menurun

6

3

2

8
9
11

15
16

17
18
19
20

1

Kelompok Ahli Pemerintah akan bertemu di Jenewa bulan
November, untuk mendiskusikan serangkaian pertanyaan
terkait teknologi senjata __________ mematikan. (11)
Nama keluarga dari CEO Tesla yang memperingatkan kita
soal bahaya perkembangan kecerdasan buatan (4)
Perusahaan yang memulai melakukan uji coba mengemudi sendiri (4)
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
meluncurkan Global Initiative for ________ Considerations
in Artificial Intelligence and Autonomous System (7)
Nama dari start up yang diinisiasi oleh Google yang meluncurkan Percapakan dengan AI (Conversation AI), sebuah
alat yang bertujuan untuk secara otomatis mendeteksi
ucapan kebencian secara online. (6)
‘Siapapun yang menjadi pemimpin di [AI] akan menjadi
penguasa dunia,’ kata presiden dari ______ (5)
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh regulator terkait
__________________ dari status mesin AI: apakah
mereka diperlakukan seperti orang biasa, orang yang
berstatus hukum, obyek dan lainnya? (11-8)
Negara di Asia yang berencana menjadi pemimpin dunia di
AI pada tahun 20130 (4)
Gerakan internasional yang bertujuan untuk menambah
kecerdasan manusia dan fisiologi dengan menggunakan
kecerdasan buatan dan teknologi maju lainnya (13)
Negara yang baru saja membangun kelompok kerja yang
mau mendalami bagaimana melakukan pengungkitan AI
untuk keuntungan ekonomi dan ketenagakerjaan (5)
Perusahaan Internet yang baru saja membuka laboratorium AI di Kanada (8)

4
5
7

10
12
13
14

Kemajuan dari AI yang mendorong perhatian pada disrupsi
di bidang _____________, karena ada banyak pekerjaan
yang akan menjadi usang (15)
Organisasi yang menuliskan di laporan 2017 tentang
Laporan Internet Global bahwa AI dan Internet of Things
adalah pendorong perubahan (4)
AI adalah salah satu dorongan atas _________ industri
keempat (8)
___________ dasar universal dilihat sebagai salah satu
cara untuk kompensasi ketenagakerjaan atas pekerjaan
yang hilang karena AI dan otomatisasi. (10)
Jerman mengeluarkan sejumlah peraturan untuk pembuatan program __________ otomatis, agar ‘dalam kasus
kecelakaan yang tidak bisa dihindari, kualifikasi atas individu berdasarkan karakter pribadi … tidak diperbolehkan.’
(9)
Karakter utama di buku abad 19 ditulis di Jenewa, yang
menggambarkan karakter manusia yang dibagun secara
(kecerdasan) buatan. (12)
_________ pembelajaran adalah area dalam ilmu komputer yang memberikan computer kemampuan untuk belajar
tanpa harus secara terbuka diprogram (5)
Karena sistem AI bekerja dengan banyak sekali data, ada
banyak kekhawatiran terkait ________ dan perlindungan
data. (7)
Memastikan algoritma AI bisa berfungsi dengan transparan dan ______ adalah cara yang penting untuk menyelesaikan tantangan tidak adil dan diskriminasi solusi yang
diberikan oleh algoritma AI. (9)

Mendatar: 2 Otomatisasi, 6 Musk, 8 Uber, 9 Ethical, 11 Jigsaw, 15 Rusia, 16 Perundangan-undangan, 17 Cina, 18 Transhumanism, 19 India, 20 Facebook.
Menurun: 1 Ketenagakerjaan, 3 ISOC, 4 Revolusi, 5 Pendapatan, 7 Kendaraan, 10 Frankenstein, 12 Mesin, 13 Privasi, 14 Akuntabel.

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