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Pemerintah memiliki kendali terhadap penggunaan kekuasaan 
dan kewenangannya, baik di bidang politik, ekonomi, dan 
administrasi suatu negara. Namun harus dijalankan dengan 
tata kelola (governance) yang baik.Chhotray dan Stoker 
(2009) mendefinisikan tata kelola sebagai: “the rules of 
collective decision making in settings where there are plurality of 
actors or organizations and where no formal control system can 
dictate the terms of the relationship between these actors and 
organizations”. World Bank (1994) memberi beberapa contoh tata 
kelola,seperti:transparansi dalam proses membuat kebijakan, 
etosprofesional menjadi jiwa birokrasi, bertanggung jawab 
(accountable)dalam mengambil keputusan, dan masyarakatnya 
yang berperilaku dibawah the rule of law. 

Lalu, di area mana sebuah inovasitata kelola bisa lakukan? 
Jawabannya hanya di area peran atau aturan main dalam 
membuat keputusan bersama(the rules of collective decision 
making).Kolektif karena menyangkut beberapa aktor yang 
terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa aktor di luar 
pemerintah yang mungkin terlibat antara lain: media massa, 
lembaga donor, partai politik, lembaga keuangan, lembaga 
swadaya masyarakat, pemimpin keagamaan, tokoh adat, 
militer, dan korporasi baik nasional atau multinasional.Mereka 
saling berhubungan satu sama lain membentuk suatu tata 
kelola pemerintahan pada suatu wilayah tertentu. Proses ini 
membutuhkan kondisi saling mengontrol dan bekerjasama, 
serta saling mempengaruhi. Sedangkan aturan main, bisa 
dalam bentuk formal bisa juga informal.

Faktor-faktor apa sajayang mampu berkontribusi terhadap 
inovasi tata kelola pemerintahan?Menurut teori Institute of 
Governance, ada lima faktor, yaitu:history (pengalaman), tradition 
(kebiasaan-kebiasaan di masyarakat), technology (yang akan 
mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas), 
culture (bagaimana para aktor berinteraksi), dan media (yang 
menjadi faktor penghubung antaraktor).Sementara menurut 
teori Dudley&Richardson, ada empat faktor penting sebagai 
penentu utama dalam inovasi pengelolaan pemerintahan, yaitu: 
ideas(gagasan besar), interests (kepentingan politik), institution 
(model kelembagaan), dan individuals (peran pemimpin).Ide akan 
menentukan arah perubahan. Sementara, kepentingan politik 
merupakan faktor yang paling sering disebut sebagai elemen 
penentu dinamika.Model kelembagaan yang baru sangat 
mungkin mendorong timbulnya inovasi.Sementara, inovasi 
seorang pemimpin bisa menjadi sumber perubahan. 

Belajar dari beberapa teori di atas, nampak bahwa ada banyak 
faktor yang menentukan inovasi tatakelola pemerintahan. Dari 
aspek tradisi, Kementerian Keuangan sudah melakukan banyak 
inovasi. Manajemen kinerja sudah menjadi budaya organisasi. 
Setiap tahun semua pegawai membuat kontrak kinerja dan 
pada akhir tahun kontrak kinerja itu dievaluasi. Pegawai yang 
memiliki kinerja baik akan mendapat reward melalui pemberian 
tunjangan kinerja. Para pejabat eselon I dan II memiliki 
peta strategi yang selaras dengan peta strategi organisasi 
Kementerian Keuangan. Mereka harus menentukan sasaran 
strategis yang nantinya akan diukur keberhasilannya melalui 
IKU (Indikator Kinerja Utama). Pejabat yang memiliki IKU kuning 
apalagi merah memiliki sedikit sekali peluang untuk dipromosi 
ke jabatan yang lebih tinggi. 

Dari sisi leadership, setiap pimpinan (Menteri) memiliki 
gaya sendiri-sendiri untuk mengelola organisasi. Menteri 
Keuangan Agus Martowardojo misalnya membangun nilai-
nilai Kementerian Keuangan. Sejak kehadiran beliau di 
Kementerian Keuangan, setiap pegawai diminta menghafal dan 
menjalankan nilai-nilai Kemenkeu (integritas, profesionalisme, 
sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan). Nilai-nilai ini menjadi 
basis dalam membangun budaya organisasi dan alat untuk 
menetapkan indikator kinerja setiap pegawai. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat banyak terobosan. 
Ia merupakan Menteri yang berhasil melakukan reformasi 
birokrasi di Kementerian Keuangan, dan menjadi benchmark 
bagi reformasi birokrasi di semua kementerian/lembaga. Sri 
Mulyani juga merombak kebiasaan membuat rencana anggaran 
yang kurang realistis. Rencana penerimaan negara harus dibuat 
lebih realistis, begitu juga rencana belanja negara. Kepercayaan 
(trust) publik hanya akan diperoleh dengan sesuatu yang 
realistis dan predictable.Mengingat APBN itumenyangkut 
urusan dana yang sangat besar maka ada banyak kepentingan 
(interest). Sepanjang perencanaan dan pengelolaanya 
menggunakan tata kelola yang baik,berbagai kepentingan yang 
merugikan dapat dieliminasi.

Para pegawai Kementerian Keuangan diberi ruang untuk 
menciptakan gagasan inovatif buat organisasi. Spirit ini telah 
membudaya di semua unit eselon I, mencari gagasan baru 
untuk melakukan perbaikan (sistem, prosedur, dan kebijakan) 
melaluiberbagai kajian, forum diskusi, dan seminar/lokakarya. 
Itu juga yang mendorong Badan Kebijakan Fiskal membuat 
lomba karya tulis ilmiah dalam rangka Hari Oeang ke-70 pada 
tahun 2016 untuk menangkap dan memberi ruang gagasan 
baru dari para pegawai.

Sebanyak 107 karya tulis berhasil masuk ke panitia. Banyak 
gagasan inovasi dari pegawai disajikan dalam karya tulis 
yang menarik, solid, argumentatif, dan responsif atas 
berbagai dinamika kekinian. Dalam edisi khusus ini, Warta 
Fiskal menyajikan lima karya tulis yang berhasil menjadi 
pemenang. Karya tulis yang dilombakan harus berorientasi 
pada perbaikan Tata Kelola di Kementerian Keuangan 
dan harus dapatmenjawab tiga pertanyaan: What (apa 
gagasannya), Why (mengapa gagasan ini penting), dan How 
(bagaimana implementasi gagasan ini).Melihat antusiasme 
pegawai Kementerian Keuangan dalam menyampaikan 
gagasan inovatifnya dalam suatu karya tulis ini sungguh 
membanggakan. Apalagi para peserta lomba didominasi oleh 
pegawai dengan usia relatif muda. Hal ini membangkitkan 
optimisme untuk mengokohkan peran Kementerian Keuangan 
sebagai penggerak utama pembangunan menuju Indonesia 
maju, adil dan sejahtera di masa yang akan datang.

Bagaimana membuat sebuah inovasi sukses? CEO Google 
Larry Page memberikan tiga tips. Pertama, lakukan hal-hal 
(ide) yang gila. Menurutnya, ide gila yang muncul dari karyawan  
Google berhasil menciptakan google translate, google maps, 
google drive, youtube, dan chrome yang telah digunakan banyak 
orang di seluruh dunia. Kedua, inovasi harus selalu diikuti 
dengan komersialisasi. Xerox PARC terkenal dengan berbagai 
inovasinya di bidang teknologi dan hardware. Namun, karena 
tidak fokus pada komersialisasi maka Xerox PARC gagal. 
Ketiga, jangan fokus pada persaingan (mengalahkan yang lain).  
Fokus saja pada pengembangan produk-produk layanan yang 
semakin baik. Ini yang dalam bahasa nilai-nilai Kementerian 
Keuangan disebut dengan “kesempurnaan”. Selamat Hari 
Oeang ke-70. Mari lalui masa sarat inovasi! (Syahrir Ika)

Inovasi Tata Kelola
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Irwanda W. Wardhana *)

REFLEKSI DAN PROYEKSI 
MENGHADAPI TANTANGAN ABAD 21

Akhir Tahun 2016 merupakan momen yang tepat untuk melakukan evaluasi dan proyeksi. 
Dalam kesempatan ini saya akan mengajak pembaca sekalian untuk melakukan refleksi 
dan proyeksi dengan mengaitkan dua fenomena global -Disruptive Innovation dan the Fourth 
Industrial Revolution - dengan peran Kementerian Keuangan menghadapi tantangan Abad 21. 

  ___________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal

Disruptive Innovation atau inovasi yang 
“mengganggu” mungkin merupakan 
istilah yang paling populer di tahun 
2016. Istilah tersebut dimunculkan 
kaum terpelajar di tengah diskusi 
hangat yang menyoroti perseteruan 
taksi online dengan taksi konvensional. 
Apa sebenarnya arti Disruptive 
Innovation? Adalah Profesor Clayton M. 
Christensen dari Harvard University 
di Amerika Serikat yang pertama kali 
membuatistilah tersebut dalam riset 
mengenai industri disk-drive (komponen 
penyimpan memori komputer) di tahun 
1995 dan mempopulerkannya pada 
bukuThe Innovator’s Dilemma yang 
diterbit kan tahun 1997. Christensen 
merujuk Disruptive Innovation pada 
sebuah kondisi dimana inovasi teknologi 

dapat membuat barang dan jasa lebih 
mudah diperoleh dan lebih terjangkau 
sehingga tersedia bagi populasi yang 
lebih besar. Kualitas barang dan jasa 
tersebut tidak harus lebih baik daripada 
yang sudah ada di pasar, namun pasti 
lebih mudah diakses dan lebih murah. 
Awalnya, barang dan jasa baru tersebut 
tidak dipandang serius oleh pemain 
utama industri yang sudah mapan 
dan memiliki reputasi. Namun karena 
kemudahan, kenyamanan, dan harga 
yang ditawarkan, produk baru tersebut 
kemudian menguasai pasar dan 
menggusur pemain lama.  

Selain Disruptive Innovation, terdapat 
istilah kedua yang mulai sering 
dibahas di berbagai forum kajian 
dan telah menjadi tema The World 

Economic Forum tahun 2016 yaitu 
istilah the Fourth Industrial Revolution 
atau Revolusi Industri ke-4. Professor 
Klaus Schwab sebagai Founder and 
Executive Chairmanorganisasithe World 
Economic Forum, menggambarkan 
kehadiran Revolusi Industri tersebut 
sebagai kelanjutan perkembangan 
dari gelombang revolusi industri sejak 
tahun 1784 pada gambar Navigating 
the next industrial revolution. Menurut 
Schwab, terdapat tiga karakteristik 
utama Revolusi Industri ke-4 yang 
membedakannya  dengan Revolusi 
Industri gelombang sebelumnya 
yaitu pertama, inovasi dapat 
dibangun dan disebarkan lebih cepat; 
kedua, penurunan biaya produksi 
dan kemunculan platform yang 

Wahyu K. Romadhoni **)

**) Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Sekretariat Badan, Badan Kebijakan Fiskal
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meningkatkan returns to scale yaitu 
fungsi faktor produksi dimana output 
meningkat lebih dari perubahan 
proporsional dari input; dan ketiga, 
revolusi global ini mempengaruhi dan 
dipengaruhi oleh seluruh negara.

Lalu apa hubungan Disruptive 
Innovation dan Revolusi Industri Ke-4 
ini terhadap peran Kementerian 
Keuangan? Sebagai otoritas fiskal, 
Kementerian Keuangan memiliki 
wewenang dan kapasitas mendesain 
kebijakan untuk memastikan 
proses perubahan yang terjadi 
tidak mengancam keberlangsungan 
pembangunan dan ekonomi. Salah 
satu dampak negatif dari proses ini 
adalah melebarnya kesenjangan 
(inequality) di tengah masyarakat 
sebagai akibat distribusi ekonomi 
yang berubah. Menyoroti bahaya yang 
dapat ditimbulkan tersebut, Robert 
J. Shiller, seorang penerima Nobel di 
bidang Ekonomi, menyarankan agar 
otoritas mempersiapkan kebijakan 
perpajakan dan rencana redistribusi 
pendapatan (benefit plan) untuk 
menghadapi tantangan kesenjangan 
masyarakat. Selain skema tersebut, 
saya berpendapat bahwa Kementerian 
Keuangan juga harus melakukan reviu 
terhadap seluruh prosedur pelayanan 
agar dapat beradaptasi dengan 
perubahan polapikir dan perilaku 
seluruh pemangku kepentingan terkait.

Menyadari pentingnya identifikasi 
tantangan yang dihadapi oleh 
Kementerian Keuangan sebagai otoritas 
fiskal, Lomba Karya Tulis Hari Oeang 
2016 Kementerian Keuangan mengajak 
seluruh pegawai dari berbagai unit 
dan kantor di lingkungan Kementerian 
Keuangan untuk menyampaikan 
gagasan orisinil dengan fokus 
tulisan pada: memperbaiki proses 
bisnis atau prosedur operasional; 
meningkatkan kualitas pelayanan 
publik; membangun knowledge 
management atau dokumentasi 
pengetahuan; dan meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas kerja. Karya 
Tulis yang disampaikan harus dapat 
menjawab tiga pertanyaan: What (apa 
gagasannya), Why (mengapa gagasan 
ini penting), dan How (bagaimana 
implementasi gagasan ini). Dinilai oleh 

juri yang berasal dari kalangan internal 
Kementerian Keuangan dan akad emisi 
dari Universitas Indonesia, Karya Tulis 
dibobot berdasarkan tiga faktor: inovasi 
(innovation), penerapan (applicability), 
dan manfaat (benefit). Dari 107 naskah 
tulisan yang diterima panitia, akhirnya 
didapatkan lima Karya Tulis terbaik 
dengan penekanan pada: Penggunaan 
teknologi informasi dalam Knowledge 
Management dan Public Relations 
(Rosyadi); Penggunaan teknologi 
informasi dalam layanan perpajakan 
(Pradini, Wardhana, dan Ardianto); dan 
Perbaikan pengaturan impor (Pandoe). 

Optimalisasi teknologi informasi dalam 
mendukung Knowledge Management 
dan Public Relations dipaparkan 
oleh Julianda Rosya di dalam paper 
berjudul “Pemanfaatan Tiga Tools 
Internet Marketing untuk Knowledge 
Sharing dalam Knowledge Management” 
dengan menawarkan penggunaan Link 
building, Facebook ads, dan Facebook pixel. 
Penerapan kombinasi ketiga komponen 
tersebut diharapkanaka nmeningkatkan 
akses publik terhadap website 
Kementerian Keuangan, memudahkan 
penyebaran pengetahuan terkait 
keuangan negara, dan meningkatkan 
efektivitas advokasi persepsi negatif 
terhadap kebijakan dan kelembagaan 
Kementerian Keuangan. Relevan 
dengan advokasi, Rosya di memaparkan 
dua studi kasus yaitu keluhan warga 
negara asing yang terhambat di 
pelabuhan dan opini akademisi yang 
menyudutkan salah satu instansi di 

lingkungan KementerianKeuangan.

Optimalisasi teknologi informasi dalam 
layanan perpajakan disajikan dengan 
baik oleh tiga penulis. Pertama, Harlinda 
Siska Pradini melalui “Go-Tax, Kenali 
Pajakmu, Ketahui Kontribusimu” 
yang menawarkan gagasan Go-Tax 
untuk memperluas akses penyuluhan 
perpajakan bagi seluruh elemen 
masyarakat. Terinsipirasi dari aplikasi 
sebuah layanan transportasi online, 
aplikasi Go-Tax menyediakan jasa 
penyuluhan perpajakan online yang 
interaktif.

Kedua, Sindhu Wardhana menyajikan 
tulisan berjudul “Penggunaan E- Filing 
Berbasis Aplikasi Smartphone dan 
Teknologi Quick Response Code sebagai 
Sarana Pelaporan SPT Tahunan yang 
Lebih Akurat”. Gagasan ini bertujuan 
untuk memudahkan wajib pajak untuk 
melakukan kewajiban perpajakan 
dengan memanfaatkan telepon pintar 
sebagai pengembangan dari basis web 
browser. Inovasi tersebut didukung 
dengan kehadiran Bukti Potong dengan 
QR Code untuk menghilangkan potensi 
kesalahan input dalam SPT (Surat 
PemberitahuanTahunan).

Ketiga, Danny Ardianto mengusulkan 
perbaikan administrasi perpajakan 
dengan tulisan “Menuju Administrasi 
Perpajakan Progresif di Era Teknologi 
Disruptif ”. Ardianto mengidentifikasi 
tiga fungsi utama yang harus 
dikembangkan oleh DJP (Direktorat 
Jenderal Pajak) yaitu fungsi 

Sumber: World Economic Forum, 2016
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penyelenggaraan layanan (service 
delivery); fungsi intelijen lapangan (field 
intelligence); dan fungsi kepatuhan 
(compliance) .

Tulisan terakhir  disajikan  oleh  Ferdy 
Haris Pandoe yang mengusulkan 
pentingnya peningkatan pengaturan 
kebijakan impor dalam rangka 
kegiatan usaha hulu migas dalam 
tulisan berjudul “Impor Barang Dalam 
Kegiatan Usaha Hulu Migas: Apakah 
Perlu Pengaturan Secara Khusus?”. 
Rekomendasi utama yang disampaikan 
oleh Pandoe adalah pentingnya 

penerbitan sebuah Peraturan Bersama 
antara Menteri Keuangan, Menteri 
Energi dan Sumber DayaMineral, dan 
Menteri Perdagangan untuk mengatur 
secara khusus hal-hal terkait dengan 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama( KKKS) 
dalam kegiatan hulu minyak dan gas.  

Gagasan yang disampaikan oleh 
kelima penulis tersebut merupakan 
sumbangan pemikiran orisinil yang 
berbasis pada pengalaman teknis 
dan administratif selama bekerja 
di Kementerian Keuangan. Secara 
lengkap, anda dapat menyimak 

semua tulisan mereka pada edisi 
Warta Fiskal yang berada di tangan 
anda sekarang. Tentu saja, gagasan 
yang dipaparkan belum cukup 
dalam menghadapi tantangan yang 
dihadapi oleh KementerianKeuangan 
menghadapi situasi kondisi yang 
tidak pasti terutama disebabkan oleh 
fenomena Disruptive Innovation dan 
the Fourth Industrial Revolution. Namun 
minimal sekali, awareness semua pihak 
yang meningkat akan membuat Anda 
dan kita semua terbang untuk bersiap 
menyongsong tantangan di zaman 
baru. Semoga kita bisa survive!

Foto: Para pemenang Lomba Menulis Kemenkeu Dalam Rangka 
Hari Oeng ke 70

Juara Lomba Menulis Kemenkeu Kategori A. Mendorong 
Kemenkeu Berbenah (untuk pegawai Kemenkeu Aktif)

Juara I Harlinda Siska Pradini, KPP Banyuwangi, DJP 

Juara II Danny Ardianto, Direktorat Transformasi Teknologi 
Komunikasi dan Informasi, DJP 

Juara III Sindhu Wardhana, KPP Pratama Purwokerto, DJP

Juara Harapan I Julianda Rosyadi, KPPN Tanjung, Maburai, 
Kalimantan Selatan, DJPBN 

Juara Harapan II Ferdy Haris Pandoe, Inspektorat VII, Itjen

Juara Lomba Menulis Kemenkeu Kategori B. Banggaku 
Pada Ayah IBu  (untuk Anak SMP/SMA/Sedrajat dari 
Pegawai Kemenkeu Aktif) 

Juara I Annisa Listya Ningrum Putri dari Sri Hariadi, DJPBN

Juara II Syakira Devina Hapsari Putri dari Haryoto Kasrodji, 
DJPPR

Juara III Nadira Maysha Fatihani Putri dari Mariyuldi, KPPN 
Curup

Juara Harapan I M Aunillah Al Ghifari, Putra daro Mulyadi 
BPPK Purnawarman 

Juara Harapan II  Agnia Insanul Kamilah, Putri dari Agus 
Sujiono DJPBN Jakarta
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Ferdy Haris Pandoe *)

Impor Barang Dalam Kegiatan Usaha 
Hulu Migas: Apakah Perlu Pengaturan 
Secara Khusus?

________________________________________________________________________
*)  Auditor Muda, Inspektorat VII, Inspektorat Jenderal) , Juara  Harapan II Lomba Karya Tulis Hari Oeang ke-70.

 

Allen Schick seorang professor terkemuka di bidang kebijakan publik dari Universitas 
Maryland USA menulis buku A Contemporary Approach to Public Expenditure Management  yang 
diterbitkan oleh Bank Dunia pada 1998. Buku ini termasuk fenomenal, menjadi rujukan utama 
diskusi terkait manajemen belanja pemerintah (public expenditure management/PEM), terutama 
bagi negara-negara berkembang di dunia dalam proses mereformasi fiskalnya.  
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Minyak bumi dan gas bumi (migas) 
merupakan sumber daya alam 
strategis tidak terbarukan yang 
dikuasai oleh negara. Migas juga 
merupakan komoditas vital yang 
menguasai hajat hidup orang banyak 
dan mempunyai peran penting dalam 
perekonomian nasional sehingga 
pengelolaannya harus dapat secara 
maksimal memberikan kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat. Sangat 
penting memang, sehingga perlu 
mendapat perhatian dan penanganan 
khusus terkait bisnis ini. Pada saat ini, 
pengaturan mengenai migas diatur 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi (UU Migas). Pada masa 
sebelumnya, pengaturan migas diatur 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1971 tentang Perusahaan 
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 
Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1974, yang lebih dikenal dengan 
UU Pertamina. Walaupun UU Migas 
telah berlaku, namun kontrak-kontrak 
yang diterbitkan berdasarkan UU 
Pertamina masih tetap berlaku sampai 
dengan berakhirnya jangka waktu 
kontrak yang bersangkutan. Jadi, dalam 
praktiknya, terdapat dua versi kontrak 
yaitu Kontrak Bagi Hasil (Production 
Sharing Contract/PSC) berdasarkan 
UU Pertamina dan Kontrak Kerja Sama 
(KKS) berdasarkan UU Migas, berikut 
juga terhadap beberapa penanganan 
kegiatan yang terkait di dalamnya.  

Kegiatan Usaha Hulu Migas 

Kegiatan usaha migas mempunyai 
peran penting dalam memberikan 
nilai tambah secara nyata pada 
pertumbuhan ekonomi nasional yang 
meningkat dan berkelanjutan. Kegiatan 
usaha migas terdiri dari kegiatan usaha 
hulu yang berintikan pada kegiatan 
usaha eksplorasi dan eksploitasi dan 
kegiatan usaha hilir yang berintikan 
pada kegiatan usaha pengolahan, 
pengangkutan, penyimpanan, dan/
atau niaga. Pada kesempatan ini, 
penulis akan berfokus pada kegiatan 
usaha hulu migas, dengan penekanan 
terhadap kegiatan impor barang yang 
dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS). Kegiatan usaha hulu 

migas dilaksanakan dan dikendalikan 
melalui Kontrak Kerja Sama, yaitu 
berupa Kontrak Bagi Hasil atau bentuk 
kontrak kerja sama lain yang lebih 
menguntungkan negara dan hasilnya 
dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. Kegiatan usaha 
hulu migas dilaksanakan oleh Badan 
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap 
(BU/BUT) berdasarkan Kontrak Kerja 
Sama dengan Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Migas (SKK Migas/d.h. BP Migas). 
BU/BUT yang diberikan wewenang 
untuk melaksanakan eksplorasi dan 
eksploitasi pada suatu wilayah kerja 
berdasarkan KKS lebih dikenal dengan 
sebutan KKKS. Apa itu eksplorasi dan 
eksploitasi?. Eksplorasi merupakan 
kegiatan yang bertujuan memperoleh 
informasi mengenai kondisi geologi 
untuk menemukan dan memperoleh 
perkiraan cadangan migas di wilayah 
kerja yang ditentukan dan eksploitasi 
merupakan rangkaian kegiatan yang 
bertujuan untuk menghasilkan migas 
di wilayah kerja yang ditentukan, 
yang terdiri atas pengeboran dan 
penyelesaian sumur, pembangunan 
sarana pengangkutan, penyimpanan, 
dan pengolahan untuk pemisahan dan 
pemurnian migas di lapangan serta 
kegiatan lain yang mendukung. 

KKKS dalam melaksanakan 
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, 
membutuhkan barang dan peralatan 
untuk mendukung kegiatan tersebut. 
Barang dan peralatan dapat diperoleh 
dengan cara pembelian dan/atau 
penyewaan. Asal barang dan peralatan 
tersebut dilakukan melalui perolehan 
dari produksi dalam negeri dan/atau 
luar negeri (impor). Berkaitan dengan 
kegiatan impor, tentunya melibatkan 
unit teknis yang mempunyai tugas 
dan fungsi di bidang kepabeanan yaitu 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 
Kementerian Keuangan. 

Apa itu Impor? 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 (UU Kepabeanan), impor adalah 
kegiatan memasukan barang ke dalam 
daerah pabean. Daerah pabean adalah 
wilayah Republik Indonesia yang 
meliputi wilayah darat, perairan, dan 
ruang udara di atasnya, serta tempat-
tempat tertentu di Zona Ekonomi 
Eksklusif dan landas kontinen yang 
di dalamnya berlaku UU Kepabeanan. 
Pengertian impor tersebut sangatlah 
sederhana dan mudah dicerna, namun 
apakah dalam pelaksanaannya 
sesederhana pengertiannya?. Di bawah 
ini akan diuraikan secara singkat 
siapa yang berhak melakukan impor, 
persyaratan, kewajiban, mekanisme, 
serta bagaimana DJBC melakukan 
pengawasan dan pelayanan atas 
kegiatan impor tersebut. 

Yang melaksanakan kegiatan impor 
adalah importir, baik dalam bentuk 
orang perseorangan atau badan 
hukum. Importir harus teregistrasi/
terdaftar di DJBC dengan memiliki 
Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan 
memiliki Angka Pengenal Importir (API) 
yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Perdagangan. Selain persyaratan di 
atas, ada juga persyaratan lain yang 
diharuskan oleh instansi lain seperti 
pengaturan impor komoditi dari suatu 
negara, kesepakatan dan perjanjian 
perdagangan bilateral atau multilateral, 
serta pengaturan barang larangan 
atau pembatasan (lartas). Pemenuhan 
persyaratan dimaksud baik yang diatur 
oleh DJBC maupun instansi lain, menjadi 
keharusan untuk diteliti oleh pejabat/
petugas DJBC pada saat importir 
memberitahukan impornya pada 
kantor pabean. Di sini akan diceritakan 
secara umum bagaimana impor itu 
berlangsung. 

Awalnya, importir membeli barang 
dari supplier (pemasok) di luar negeri. 
Setelah seluruh dokumen pendukung 
kepabeanan selesai, selanjutnya 
importir membuat dokumen 
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 

 
           Pengertian impor  
            tersebut sangatlah 
sederhana dan mudah 
dicerna, namun apakah 
dalam pelaksanaannya 
sesederhana pengertiannya?
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melalui modul PIB yang telah tersedia. 
Dari PIB yang telah dibuat, akan 
diketahui berapa kewajiban kepabeanan 
berupa bea masuk dan Pajak Dalam 
Rangka Impor (PDRI) yang akan 
dibayar. Di sini, importir juga harus 
mencantumkan dokumen pelengkap 
pabean yang telah diurus sebelumnya. 
Kemudian, importir membayar/
melunasi kewajibannya melalui bank 
devisa persepsi dan data pembayaran 
tersebut akan dikirimkan secara online 
melalui Pertukaran Data Elektronik 
(PDE) ke Customs-Excise Information 
System and Automation (CEISA), yaitu 
berupa sistem sentralisasi pelayanan 
kepabeanan. Selanjutnya, importir 
mengirimkan data PIB ke CEISA, yang 
terlebih dahulu akan diproses pada 
portal Indonesia National Single Window 
(INSW) untuk proses validasi kebenaran 
pengisian dokumen PIB dan verifikasi 
perizinan (analizing point) terkait barang 
lartas. Setelah proses di INSW selesai, 
maka data PIB secara otomatis akan 
dikirim ke CEISA dengan mendapatkan 
nomor pendaftaran PIB. Di dalam CEISA 
ini, data PIB kembali akan divalidasi 
kebenaran pengisiannya dan dilakukan 
penelitian lartasnya oleh pejabat 
analizing point. Jika benar dan sesuai, 
maka akan dibuat penjaluran. Apabila 
PIB terkena jalur hijau, maka akan 
langsung diterbitkan Surat Persetujuan 
Pengeluaran Barang (SPPB) dan 
setelah itu baru dilakukan penelitan 
dokumen, tanpa dilakukan pemeriksaan 
fisik barang. Apabila PIB terkena 
jalur kuning, maka akan dilakukan 
penelitian dokumen terlebih dahulu 
sebelum diterbitkannya SPPB, tanpa 
dilakukan pemeriksaan fisik barang. 
Jika PIB terkena jalur merah, maka akan 
dilakukan pemeriksaan fisik barang 
dan penelitian dokumen sebelum 
diterbitkannya SPPB. Setelah SPPB 
terbit, importir akan mendapatkan 
respon dan melakukan pencetakan 
SPPB melalui modul PIB, selanjutnya 
barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan/
bandara dengan menunjukan dokumen 
asli dan SPPB kepada petugas DJBC. 

Impor Barang Dalam Kegiatan Usaha 
Hulu Migas 

Sebagaimana diuraikan di atas, 
bahwa pengawasan dan pelayanan 
impor oleh DJBC tidak sesederhana 

pengertian impor itu sendiri. Secara 
umum pemberian kemudahan kegiatan 
pabean berupa fasilitas pembebasan 
bea masuk, mengacu pada Pasal 
25 dan Pasal 26 UU Kepabeanan 
yang intinya pemberian fasilitas 
pembebasan bea masuk kepada 
perusahaan yang melakukan kegiatan 
pabean secara mutlak atau bersyarat. 
Seluruh perusahaan yang bergerak 
dalam kegiatan usaha hulu migas 
(KKKS atau Kontraktor PSC), dapat 
diberikan fasilitas berupa pembebasan 
bea masuk dan PDRI tidak dipungut. 
Mengingat kegiatan usaha hulu migas 
sangat berisiko, memerlukan padat 
modal dan teknologi tinggi (canggih), 
serta penuh ketidakpastian hasil, maka 
pemberian fasilitas ini dimaksudkan 
sebagai insentif bagi investor sehingga 
dapat menarik pengusaha dalam dan 
luar negeri untuk berinvestasi dalam 
melakukan kegiatan usaha hulu migas. 

Lalu bagaimana pengaturannya?. 
Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP No. 
35/2004) dinyatakan bahwa Dalam hal 
barang dan peralatan berasal dari luar 
negeri, maka tata cara impor barang 
dan peralatan tersebut ditetapkan 
bersama oleh Menteri (d.h.i. Menteri 
ESDM), Menteri Keuangan, dan menteri 
yang bidang tugas dan tanggung 
jawabnya meliputi urusan perdagangan 
(d.h.i. Menteri Perdagangan). Namun 
sampai saat ini, ketentuan mengenai 
tata cara impor barang dan peralatan 
tersebut belum diterbitkan sehingga 
menteri-menteri terkait masih secara 
sendiri-sendiri membuat peraturan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 
masing-masing antara lain Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 20/
PMK.010/2005 tentang Pembebasan 
Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka 
Impor Tidak Dipungut atas Impor 
Barang Berdasarkan Kontrak Bagi 
Hasil (Production Sharing Contracts) 
Minyak dan Gas Bumi (PMK No. 
20/2005), Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 177/PMK.011/2007 tentang 
Pembebasan Bea Masuk atas Impor 
Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi serta Panas 
Bumi (PMK No. 177/2007), Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral Nomor 037 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengajuan Rencana 
Impor dan Penyelesaian Barang 
yang Dipergunakan untuk Operasi 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi (PMESDM No. 037/2006), dan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
48/M-DAG/PER/7/2015 tentang 
Ketentuan Umum di Bidang Impor. 
Pada intinya, perlakuan terhadap impor 
barang dan peralatan dalam kegiatan 
usaha hulu migas masih berlaku tata 
cara impor pada umumnya kecuali 
diatur khusus oleh peraturan yang 
dikeluarkan oleh instansi teknis terkait. 

 Mengapa Perlu Diatur Khusus? 

 Pada dasarnya, pembuat PP No. 
35/2004 telah memperhitungkan dan 
mempertimbangkan perlu adanya 
pengaturan khusus mengenai tata 
cara impor barang dan peralatan 
dalam kegiatan usaha hulu migas 
yang diatur secara bersama oleh 
Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan 
Menteri Perdagangan. Namun sampai 
dengan saat ini, ketentuan bersama 
tersebut tidak kunjung terbit sehingga 
perlakukan terhadap impor barang 
dan peralatan dalam kegiatan usaha 
hulu migas masih berlaku tata cara 
impor pada umumnya, kecuali terdapat 
beberapa ketentuan yang masih secara 
parsial diatur khusus oleh peraturan 
yang dikeluarkan instansi teknis terkait 
sesuai dengan tugas dan fungsinya 
masing-masing. 

Mengapa tata cara impor barang dan 
peralatan dalam kegiatan usaha hulu 
migas perlu diatur khusus dan bersama 
oleh beberapa instansi terkait?. Karena 

 
           sampai saat ini,  
           ketentuan mengenai 
tata cara impor barang 
dan peralatan tersebut 
belum diterbitkan sehingga 
menteri-menteri terkait 
masih secara sendiri-
sendiri membuat peraturan 
sesuai dengan tugas dan 
fungsinya masing-masing
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pengelolaan kegiatan usaha hulu migas 
memiliki kompleksitas yang tinggi dan 
melibatkan banyak instansi. Mari kita 
lihat beberapa hal yang dapat menjadi 
pertimbangannya. Pertama, adanya 
pengakuan sebagai milik/kekayaan 
negara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 78 ayat (1) PP No. 35/2004 jo 
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya 
Operasi yang Dapat Dikembalikan 
dan Perlakuan Pajak Penghasilan 
di Bidang Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi (PP No. 79/2010), yang 
pada intinya menyatakan bahwa 
seluruh barang dan peralatan yang 
secara langsung digunakan dalam 
kegiatan usaha hulu migas yang dibeli 
kontraktor menjadi barang milik/
kekayaan negara yang pembinaannya 
dilakukan oleh pemerintah dan dikelola 
oleh Badan Pelaksana. Kedua, adanya 
pengembalian biaya operasi (cost 
recovery) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56 ayat (2) PP No. 35/2004 jo 
Pasal 7 ayat (1) PP No. 79/2010, yang 
pada intinya menyatakan kontraktor 
mendapatkan kembali biaya-biaya 
yang telah dikeluarkan (biaya operasi) 
untuk melakukan kegiatan usaha 
hulu migas setelah menghasilkan 
produksi komersial. Ketiga, adanya 
fasilitas pembebasan bea masuk dan 
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) 
tidak dipungut sebagaimana dimaksud 
dalam PMK No. 20/2005 dan PMK 
No. 177/2007, yang pada intinya 
menyatakan bahwa atas impor barang 
yang dipergunakan untuk kegiatan 
usaha hulu migas diberikan fasilitas 
pembebasan bea masuk dan PDRI 
tidak dipungut. Simpulannya, impor 
barang yang mendapatkan fasilitas 
pembebasan bea masuk dan PDRI 
tidak dipungut sebaiknya diberikan 
pengawasan/perhatian khusus karena 
akan terkait dengan milik/kekayaan 
negara dan biaya pembeliannya akan 
masuk dalam salah satu komponen cost 
recovery.  

Di bawah ini akan diceritakan beberapa 
kondisi di lapangan yang dapat 
mendukung segera diterbitkannya 
peraturan khusus mengenai tata cara 
impor barang dan peralatan dalam 
kegiatan usaha hulu migas, dengan 
mempertimbangkan tiga hal di atas, 

serta dapat dimasukan juga sebagai 
beberapa bahan materi yang perlu 
diatur dalam peraturan bersama 
dimaksud. Berikut penjelasannya: 

Penelitian Terhadap Nilai Pabean 

Nilai pabean untuk penghitungan 
bea masuk adalah nilai transaksi dari 
barang yang bersangkutan. Dalam 
melakukan penelitian dokumen, salah 
satu tugas dari pejabat/petugas DJBC 
yaitu melakukan penelitian terhadap 
nilai pabean. Hal ini dilakukan untuk 
mendeteksi adanya upaya dari importir 
memberitahukan nilai pabean di 
bawah dari nilai yang seharusnya 
(under invoice), yang bertujuan untuk 
mengurangi pembayaran bea masuk 
dan PDRI. Namun terhadap impor 
dalam kegiatan usaha hulu migas, 
dikarenakan tidak adanya potensi 
penerimaan negara baik dalam bentuk 
bea masuk dan/atau PDRI akibat 
dari pemberian fasilitas pembebasan, 
maka pejabat/petugas DJBC kurang 
menaruh perhatian terhadap nilai 
pabean yang diberitahukan. Berapa pun 
yang diberitahukan akan diterima. Apa 
risikonya?. Hal ini berpotensi merugikan 
keuangan negara jika dikaitkan dengan 
ketentuan cost recovery sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) PP 
No. 35/2004 jo Pasal 7 ayat (1) PP 
No. 79/2010. Singkatnya, tidak ada 
kekhawatiran dari KKKS terhadap nilai 
barang yang tinggi, karena kewajiban 
pembayaran bea masuk dan/atau PDRI 
mendapatkan fasilitas pembebasan, 
yang kemudian nilai barang tersebut 
akan dikembalikan lagi oleh negara. 

 

Penyelesaian Barang Impor Fasilitas 
Kondisi Bukan Baru Status Sewa 

Barang impor yang dibutuhkan oleh 
KKKS tidak seluruhnya diperoleh 
dengan cara membeli dan kondisi 
baru, namun ada juga yang diperoleh 
dengan cara disewa dan kondisi 
bukan baru. Dalam hal barang yang 
akan diimpor merupakan barang 
dengan kondisi bukan baru status 
sewa, harus mendapatkan surat izin 
yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Perdagangan yang intinya memberikan 
izin impor atas barang tertentu 
sesuai dengan permohonan KKKS dan 
mengatur jangka waktu penggunaan 
barang di Indonesia sehingga harus 
diekspor kembali ke negara asal barang 
tersebut. 

Penyelesaian dokumen impor atas 
barang dengan kondisi bukan baru 
status sewa tersebut, dalam praktik 
di dunia hulu migas dilaksanakan 
dengan jenis PIB biasa dan jenis impor 
untuk dipakai, sehingga jika telah 
dinyatakan memenuhi persyaratan 
impor oleh pejabat/petugas DJBC 
maka segera diterbitkan SPPB 
dan kewajiban pengawasan dan 
pelayanan DJBC dinyatakan selesai. 
Dalam hal memastikan barang impor 
tersebut sampai di Wilayah Kerja 
Pertambangan (WKP) dan digunakan 
sesuai peruntukannya, serta jika 
perusahaan tidak mengekspor kembali 
barang impor setelah berakhir masa 
penggunaannya sesuai dengan surat 
izin yang diterbitkan oleh Kementerian 
Perdagangan, pejabat/petugas DJBC 
tidak memiliki kewenangan untuk 
memaksa perusahaan tersebut untuk 
mengekspor kembali, menegah, apalagi 
mengenakan sanksi sebagaimana 
halnya terjadi terhadap impor barang 
yang menggunakan mekanisme 
impor sementara. Di sisi lain, dalam 
dunia kepabeanan, telah disediakan 
mekanisme impor sementara bagi 
barangbarang tertentu yang tidak 
untuk selamanya berada di Indonesia. 
Dalam mekanisme ini diatur antara 
lain mengenai barang apa saja 
yang disetujui untuk dikeluarkan 
sebagai barang impor sementara, 
fasilitas kepabeanan yang dapat 
diperoleh, jangka waktu barang 

 
           Singkatnya, tidak  
           ada kekhawatiran 
dari KKKS terhadap nilai 
barang yang tinggi, karena 
kewajiban pembayaran 
bea masuk dan/atau PDRI 
mendapatkan fasilitas 
pembebasan, yang 
kemudian nilai barang 
tersebut akan dikembalikan 
lagi oleh negara. 
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berada di Indonesia, serta sanksi 
yang dikenakan jika barang tidak 
diekspor kembali. Dalam mekanisme 
tersebut, DJBC mengawal penuh mulai 
dari permohonan izin hingga ekspor 
kembalinya, namun terhadap impor 
barang kondisi bukan baru status sewa 
dalam kegiatan usaha hulu migas, 
justru yang melakukan pengawasan 
yaitu Ditjen Migas dan SKK Migas 
sebagaimana diatur dalam PMESDM 
No. 037/2006. Bahkan, yang lebih 
mengejutkan lagi, terdapat sanksi 
hanya berupa teguran tertulis apabila 
perusahaan tidak melakukan ekspor 
kembali barang tersebut. Di sini DJBC 
tidak dapat berbuat banyak karena 
mekanisme impor yang digunakan 
bukan mekanisme impor sementara. 
Selain teguran tertulis, dapat dikenakan 
juga sanksi berupa denda sebesar bea 
masuk dan PDRI 

tidak dipungut. Namun tidak jelas 
siapa yang harus mengenakan denda 
tersebut dan bagaimana prosedur 
pengenaannya. 

Dokumen Pengawasan Pergerakan 
Barang Impor Fasilitas 

Dalam dokumen PIB jenis PIB Biasa 
dan jenis impor Untuk Dipakai, tidak 
terdapat informasi mengenai lokasi 
penggunaan/pemanfaatan barang, 
karena memang dalam praktiknya, 
selama persyaratan dan kewajiban 
kepabeanan dipenuhi oleh importir, 
maka barang impor tersebut dapat 
masuk dan bergerak bebas di Indonesia. 
Berbeda halnya dengan barang impor 
dalam kegiatan usaha hulu migas. 
Barang impor tersebut dimasukkan ke 
Indonesia memang akan dipergunakan 
untuk kegiatan eksplorasi dan 
eksploitasi di lokasi yang sudah jelas 
yaitu WKP. Informasi lain yaitu hampir 
seluruh importir (d.h.i. KKKS) masuk ke 
dalam penjaluran jalur hijau, dimana 
tidak ada pemeriksaan fisik barang, dan 
hanya dilakukan penelitian dokumen, 
itu pun setelah barang keluar dari 
pelabuhan/bandara. Bahkan, beberapa 
barang dibongkar di tempat lain di luar 
kawasan pabean, mengingat barang 
tersebut tidak dimungkinkan bersandar 
di kawasan pabean dan akan langsung 
digunakan di WKP atau dikumpulkan 
terlebih dahulu di gudang KKKS. 

Murujuk pada ketentuan suatu barang 
dikaitkan dengan milik/kekayaan 
negara, cost recovery, dan fasilitas 
pembebasan, sebaiknya perlu dibuatkan 
dokumen pengawasan yang dapat 
dijadikan alat pengawasan bagi instansi 
terkait untuk dapat memastikan bahwa 
barang impor tersebut nyata-nyata 
dipergunakan untuk kegiatan usaha 
hulu migas baik di WKP maupun di 
lokasi lainnya, yaitu sebagaimana 
diyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) PMK 
No. 177/2077 yang menyatakan 
bahwa Pembebasan bea masuk atas 
barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan terhadap barang 
yang nyata-nyata dipergunakan untuk 
kegiatan usaha hulu minyak dan gas 
bumi …dst. Mekanisme yang terbayang 
antara lain yaitu setelah KKKS 
memperoleh SPPB, apabila barang 
impor tersebut ternyata bergerak/
berpindah ke luar wilayah pengawasan 
KPPBC tempat pemasukan barang, 
KKKS wajib memberitahukan kepada 
KPPBC tempat pemasukan barang 
dan KPPBC yang memiliki wilayah 
pengawasan dimana barang impor 
tersebut akan disimpan/digunakan, 
dengan menggunakan dokumen 
pengawasan tersebut. Hal ini akan 
memudahkan instansi terkait untuk 
mengetahui dimana posisi sebenarnya 
barang impor tersebut berada, dalam 
rangka kepentingan pencatatan milik/
kekayaan negara dan pembuktian 
komponen cost recovery.

Larangan Ekspor Barang ex Barang 

Impor Fasilitas Kondisi Baru Jenis Impor 
Untuk Dipakai 

Dalam kegiatan usaha hulu migas, 
setelah barang impor fasilitas kondisi 
baru jenis impor Untuk Dipakai 
mendapatkan SPPB, maka selesailah 
sudah pengawasan DJBC atas barang 
tersebut. Namun, sebenarnya barang 
tersebut masih perlu dilakukan 
pengawasan oleh instansi terkait 
lainnya demi memastikan hak-hak 
negara terhadapnya, yakni terhadap 
masalah milik/kekayaan negara dan 
cost recovery. Mempertimbangkan hal 
tersebut, maka seharusnya/sebaiknya 
terdapat ketentuan yang mengatur 
mengenai perlunya dilakukan penelitian 
yang lebih mendalam, jika terdapat 
KKKS yang akan melakukan ekspor 
barang, yaitu untuk memastikan 
bahwa barang yang diekspor tersebut 
bukan barang ex barang impor yang 
mendapatkan fasilitas dalam rangka 
kegiatan usaha hulu migas. Hal ini 
untuk mengantisipasi adanya kesulitan 
dalam pengadministrasian barang yang 
menjadi milik/kekayaan negara dan 
pembuktian penghitungan cost recovery-
nya, tentunya dikaitkan dengan hak-hak 
negara terhadap barang impor tersebut. 
Larangan ekspor barang ex barang 
impor fasilitas dimaksud tentunya tidak 
berlaku mutlak, melainkan bersyarat. 
Diperbolehkan ekspor barang ex barang 
impor tersebut jika memang terdapat 
suatu kepentingan terhadapnya, 
misalnya akan dilakukan perbaikan 
(service) terhadap barang tersebut 
yang ternyata memang hanya dapat 
dilakukan di luar negeri, namun harus 
dapat dipastikan juga bahwa barang 
ekspor tersebut nantinya akan diimpor 
kembali (reimpor). 

KKKS Sebagai Importir atau Pemilik 
Barang? 

Dalam proses pengadaan barang pada 
kegiatan usaha hulu migas, terdapat 
beberapa pihak yang berperan dalam 
tiap tahap pelaksanaan sampai 
dengan barang tersebut digunakan, 
mulai dari KKKS, SKK Migas, Ditjen 
Migas, dan DJBC. Apa yang menarik?. 
Ternyata, fakta di lapangan menunjukan 
bahwa yang melakukan impor adalah 
Pelaksana Kontrak Pengadaan 
(penyedia barang), bukan KKKS. Namun 

 
           seharusnya/sebaiknya  
           terdapat ketentuan 
yang mengatur mengenai 
perlunya dilakukan 
penelitian yang lebih 
mendalam, jika terdapat 
KKKS yang akan melakukan 
ekspor barang, yaitu untuk 
memastikan bahwa barang 
yang diekspor tersebut 
bukan barang ex barang 
impor yang mendapatkan 
fasilitas dalam rangka 
kegiatan usaha hulu migas. 
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secara dokumen, baik dalam PIB 
maupun dokumen pelengkap pabean 
lainnya, nama Pelaksana Kontrak 
Pengadaan (penyedia barang) sama 
sekali tidak tercantum di dalamnya, 
nama importir yang tercantum adalah 
nama KKKS. Berdasarkan Peraturan 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 
P22/BC/2009 tentang Pemberitahuan 
Pabean Impor sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai Nomor PER20/BC/2016 (PDJBC 
No. 22/2009), dijelaskan bahwa dalam 
format PIB BC 2.0 terdapat isian untuk 
kolom Importir dan Pemilik Barang. 
Sesungguhnya, KKKS adalah pemilik 
barang, bukan importir, karena yang 
melakukan impor adalah Pelaksana 
Kontrak Pengadaan (penyedia barang). 
Namun jika peraturan tersebut harus 
diterapkan kepada KKKS maka KKKS 
harus ditempatkan sebagai pemilik 
barang. Apa akibatnya? Akibatnya 
adalah surat Keputusan Menteri 
Keuangan tentang Pembebasan Bea 
Masuk dan PDRI Tidak Dipungut tidak 
dapat digunakan/diberlakukan, karena 
KKKS bukan bertindak sebagai importir, 
melainkan hanya sebagai pemilik 
barang, dan surat Keputusan Menteri 
Keuangan tersebut hanya berlaku bagi 
importir, bukan pemilik barang. 

Melihat kondisi di atas, sebaiknya dalam 
peraturan mengenai pemberitahuan 
pabean impor tersebut harus 
mengecualikan KKKS, karena apabila 
KKKS harus diterapkan peraturan 
tersebut maka surat Keputusan Menteri 
Keuangan tentang Pembebasan Bea 
Masuk dan PDRI Tidak Dipungut tidak 
dapat digunakan/diberlakukan.  

Pengadministrasian Dokumen 
Kepabeanan Secara Tersendiri 

Sampai saat ini, penyimpanan dokumen 
kepabeanan, khususnya PIB, masih 
dilakukan menjadi satu kesatuan 
tempat penyimpanan. Dengan 
mempertimbangkan kekhususan 
pelaksanaan impor barang dalam 
kegiatan usaha hulu migas ini, mungkin 
ada baiknya jika dilakukan penyimpanan 
secara tersendiri bagi seluruh dokumen 
kepabeanan milik KKKS, khususnya 
dokumen impor. Hal ini untuk 
mengantisipasi adanya permintaan 

dokumen pembanding atau pendukung 
jika diperlukan oleh instansi terkait 
lainnya dalam rangka mendukung 
pembuktian milik/kekayaan negara dan 
cost recovery. 

Penguatan Pengelolaan Impor Barang 
Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas 

Dari uraian di atas mengenai kegiatan 
impor barang dalam kegiatan usaha 
hulu migas, beberapa hal masih terlihat 
pengaturannya tidak sejalan dan sinergi 
antar instansi terkait, misalnya: dalam 
hal impor barang fasilitas kondisi bukan 
baru status sewa terdapat sanksi 
hanya berupa teguran tertulis apabila 
perusahaan tidak melakukan ekspor 
kembali barang tersebut. Sanksi ini 
diatur dalam PMESDM No. 037/2006. 
Di sini DJBC tidak dapat berbuat 
banyak karena mekanisme impor yang 
digunakan bukan mekanisme impor 
sementara. Selain teguran tertulis, 
dapat dikenakan juga sanksi berupa 
denda sebesar bea masuk dan PDRI 
tidak dipungut. Namun tidak jelas 
siapa yang harus mengenakan denda 
tersebut dan bagaimana prosedur 
pengenaannya. 

Melihat hal tersebut, perlu diterbitkan 
ketentuan berupa peraturan bersama 
antara Menteri Keuangan, Menteri 
ESDM, dan Menteri Perdagangan, 
yang mengatur secara khusus 
kegiatan kepabeanan dalam rangka 
kegiatan usaha hulu migas. Termasuk 
di dalamnya mengatur mengenai 
perlakuan terhadap impor barang 
fasilitas dengan kondisi bukan baru 
status sewa, perhatian khusus terhadap 

nilai pabean yang dapat berpengaruh 
pada cost recovery, pengecualian atas 
peran KKKS yang bukan importir 
melainkan pemilik barang, hingga 
perlu adanya dokumen pengawasan 
atas pergerakan barang impor fasilitas 
tersebut, serta tidak lupa juga yaitu 
mengenai instansi mana yang akan 
mengeksekusi suatu sanksi atas 
pelanggaran yang dilakukan oleh KKKS 
terhadap ketentuan tata cara impor 
barang fasilitas dalam kegiatan usaha 
hulu migas. 

Penulis menyadari betul masih 
banyak kekurangan dalam tulisan ini. 
Penulis juga tidak bermaksud untuk 
menimbulkan kesan bahwa tulisan ini 
berpihak pada pemerintah ataupun 
investor (KKKS). Yang menjadi salah 
satu keinginan investor yaitu adanya 
kepastian hukum dalam menjalankan 
bisnis di Indonesia, terutama dalam 
bisnis hulu migas ini, yang mengacu 
pada suatu kontrak dengan jangka 
waktu selama 30 tahun, bahkan 
dapat diperpanjang hingga 20 tahun, 
sehingga total menjadi 50 tahun. Masih 
banyaknya peraturan yang belum 
sinergi antara instansi pemerintahan 
yang satu dengan yang lainnya dapat 
membuat investor malah menjadi 
kebingungan. Bahkan, adanya 
perubahan kebijakan seiring dengan 
berubahnya kabinet/pemerintahan 
akan ikut menimbulkan ketidakpastian 
terhadap proses bisnis di bidang 
hulu migas ini. Akibatnya, investor 
dapat saja menghentikan bisnisnya, 
sehingga pemutusan hubungan kerja 
pun tak dapat dihindari. Memang 
kita menginginkan investor tersebut 
patuh terhadap peraturan di Indonesia, 
namun sebaiknya juga diiringi dengan 
pembenahan dan peningkatan sisi 
pelayanan dari pemerintah. Sinerginya 
peraturan antar instansi, dapat 
menimbulkan adanya kepastian 
hukum dalam berbisnis di Indonesia. 
Tetapi, satu yang jangan sampai 
terlupakan, sisi pengawasan juga 
harus ditingkatkan seiring dengan 
peningkatan sisi pelayanan. (FHP)

           Yang menjadi salah 
            satu keinginan 
investor yaitu adanya 
kepastian hukum dalam 
menjalankan bisnis di 
Indonesia, terutama dalam 
bisnis hulu migas ini, 
yang mengacu pada suatu 
kontrak dengan jangka 
waktu selama 30 tahun, 
bahkan dapat diperpanjang 
hingga 20 tahun, sehingga 
total menjadi 50 tahun.
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  ___________________________________________________________________________________________________
*) Pegawai KPP Pratama Banyuwangi, Pemenang I Lomba Karya Tulis Hari Oeang ke-70.

Pada abad ke 19, Pulau Jawa dijajah oleh pemerintah Inggris, tepatnya pada tahun 1811-
1816. Di bawah kepemimpinan Thomas Stafford Raffles, pungutan landrente diadakan. 
Peraturan Landrente Stelsel diterbitkan tahun 1813 sebagai amanat pembayaran sejumlah 
uang yang hampir sama besarnya setiap tahun oleh para pemilik tanah. Penduduk 
menyebut pembayaran tersebut sebagai pajeg atau duwit pajeg yang berasal dari kata ajeg 
(dalam bahasa Jawa berarti tetap). 

Go-Tax, Kenali Pajakmu,  
Ketahui Kontribusimu
Harlinda Siska Pradini*)
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Pasca era kolonialisme, sistem 
perpajakan di Indonesia telah 
beberapa kali mengalami perubahan 
(Tax Reform). Reformasi pajak 
mengubah secara mendasar segala 
aspek perpajakan. Periode pertama tax 
reform di Indonesia terjadi pada tahun 
1983-1985, periode kedua tahun 
1994, periode ketiga di tahun 1997, 
tax reform keempat tahun 2000 dan 
terakhir tahun 2002-2009. Beberapa 
latar belakang diselenggarakannya 
reformasi perpajakan adalah 
ketidaksesuaian sistem perpajakan 
warisan kolonial , upaya mewujudkan 
kemandirian ekonomi nasional dengan 
optimalisasi penerimaan perpajakan, 
serta terciptanya sistem perpajakan 
yang merata, memberikan kepastian 
dan keadilan. 

Dinamika sistem perpajakan di 
Indonesia tak hanya sebatas pada 
reformasi perpajakan yang bersifat 
fundamental namun juga perubahan 
pada regulasi perpajakan. Teknis 
pelaksanaan perpajakan di lapangan 
senantiasa mengacu pada payung 
hukum tertentu seperti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden, Keputusan 
Bersama Menteri, Peraturan Menteri 
Keuangan, Peraturan Direktorat 
Jenderal Pajak dan lain-lain. Dalam 
pelaksanaan suatu regulasi juga 
dipertegas dan diperjelas dengan 
aturan turunannya. Adanya dinamika 
pada peraturan perpajakan tentu akan 
menimbulkan kebutuhan terhadap 
pembelajaran yang berkelanjutan 
(countinues learning).

Perubahan regulasi perpajakan 
merupakan imbas dari perubahan 
kondisi perekonomian baik dalam 
skala nasional maupun global. 
Diembannya fungsi anggaran, fungsi 
regulasi, fungsi stabilitas dan fungsi 
redistribusi pendapatan menjadikan 
pajak tak bisa dipisahkan dari gejolak  
perekonomian. Contoh perubahan 
peraturan perpajakan dalam hal 
penentuan Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP). Sejak tahun 1983 hingga 
2016, telah terjadi 9 kali penyesuaian 
besaran PTKP. Bahkan dalam kurun 
waktu 5 tahun terakhir, terjadi 3 kali 
perubahan yaitu tahun 2013 diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 162/PMK.011/2012, 
tahun 2015 sebagaimana tercantum 
dalam PMK Nomor 122/PMK.010/2015 
dan tahun 2016 mengacu pada PMK 
101/PMK.010/2016. Penyesuaian 
perubahan PTKP tersebut akan 
berdampak pada perubahan aturan 
yang terkait dengan perhitungan 
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. 
Perubahan PTKP merupakan strategi 
pemerintah dalam menekan laju inflasi 
dan stimulus konsumsi domestik untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Perubahan regulasi perpajakan akan 
menimbulkan tantangan bagi berbagai 
pihak khususnya wajib pajak. Wajib 
pajak dituntut untuk selalu meng-
update informasi yang berhubungan 
dengan kewajiban perpajakannya 
untuk dapat menyelesaikan kewajiban 
tersebut secara benar dan sejalan 
dengan peraturan yang berlaku. Resiko 
sanksi akan menjadi konsekuensi 
ketidakpatuhan maupun ketidaktahuan 
wajib pajak. 

Kebutuhan akan Fleksibilitas Wajib 
Pajak

Ketika seorang warga negara telah 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) maka wajib pajak tersebut 
dianggap telah memenuhi persyaratan 
subjektif dan objektif. Secara sederhana, 
syarat subjektif terpenuhi ketika 
menjadi Warga Negara Indonesia, 
sedangkan syarat objektif berhubungan 
dengan terpenuhinya penghasilan 
di atas standar PTKP. Pemenuhan 
syarat subjektif dan objektif tersebut 
melekatkan hak dan kewajiban bagi 

wajib pajak termasuk denda dan sanksi 
perpajakan. 

Setiap wajib pajak berkewajiban untuk 
membayar, memotong/memungut 
dan melaporkan pajak terutangnya. 
Pemenuhan kewajiban tersebut 
berkenaan dengan dianutnya self 
assessment dalam sistem perpajakan 
Indonesia. Pelaksanaan sistem self 
assessment membutuhkan kesadaran, 
kejujuran, kemauan dan kedisiplinan 
wajib pajak dalam menyelesaikan 
kewajibannya. Sistem tersebut juga 
memberikan konsekuensi yang 
besar bagi wajib pajak untuk proaktif 
memperdalam dan meng-update 
peraturan perpajakan agar dapat 
menjalankan kewajibannya sesuai 
rambu-rambu perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman wajib 
pajak terhadap aturan perpajakan 
tidaklah sama. Bahkan kerap kali 
dijumpai wajib pajak yang masih awam 
dengan urusan pajak. Tak semua wajib 
pajak juga memiliki akses terhadap 
jasa konsultasi perpajakan. Akibatnya, 
masih banyak wajib pajak yang 
tidak mematuhi aturan perpajakan, 
bukan karena motif kecurangan 
namun minimnya pengetahuan serta 
kurangnya akses informasi perpajakan.

Ketidakpahaman wajib pajak 
terhadap regulasi perpajakan berisiko 
menimbulkan beberapa dampak 
negatif. Berdasarkan pengalaman 
pribadi penulis bertugas sebagai 
pegawai pajak di bagian pelayanan, 
penulis sering mendengar keluh kesah 
dari berbagai wajib pajak. Menurut 
penulis, curhatan tersebut merupakan 
implikasi negatif dari lack of tax 
knowledge. 

Pertama, kurangnya pemahaman wajib 
pajak berisiko merugikan wajib pajak 
lainnya. Sebagai ilustrasi, penggunaan 
kode billing sebagai media pembayaran 
pengganti Surat Setoran Pajak belum 
dipahami benar oleh bendaharawan 
pemerintah. Akibatnya, ketika 
bertransaksi dengan pihak swasta, 
bendaharawan hanya memberikan 
cetakan Surat Setoran Elektronik 
kepada rekanan tanpa disertai dengan 
bukti pembayaran. Rekanan pemerintah 
tidak bisa mengetahui apakah SSE 

 
           Berdasarkan  
           pengalaman pribadi 
penulis bertugas sebagai 
pegawai pajak di bagian 
pelayanan, penulis sering 
mendengar keluh kesah 
dari berbagai wajib pajak. 
Menurut penulis, curhatan 
tersebut merupakan 
implikasi negatif dari lack of 
tax knowledge. 
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tersebut telah disetorkan atau belum 
atas pajak terutangnya. Padahal 
pihak rekanan berkepentingan dalam 
melaporkan transaksi dengan pihak 
pemungut pada Surat Pemberitahuan 
Pajak (SPT) Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) nya. 

Kedua, penipuan pajak yang dilakukan 
oleh oknum tertentu. Beberapa 
wajib pajak mengaku selama ini 
telah menyelesaikan kewajiban 
perpajakannya melalui pihak ketiga. 
Wajib pajak menyerahkan sejumlah 
uang kepada pihak lain untuk menyetor 
dan melaporkan pajak terutangnya. 
Sayangnya, ketidaktahuan wajib pajak 
tersebut justru dimanfaatkan oleh 
oknum yang tidak bertanggungjawab. 
Ketika sudah mendapatkan surat cinta 
atau denda dari kantor pajak, barulah 
wajib pajak menyadari bahwa selama ini 
kewajiban perpajakannya belum pernah 
dipenuhi. 

Ketiga, rendahnya ketidakpatuhan wajib 
pajak terhadap aturan perpajakan. 
Wajib pajak mengaku tidak pernah 
menyetorkan maupun melaporkan 
pajak terutangnya bukan disebabkan 
oleh faktor kesengajaan. Kealpaan wajib 
pajak tersebut karena ketidaktahuan 
wajib pajak pada kewajiban apa saja 
yang mereka miliki dan bagaimana 
cara menyelesaikannya. Setelah 
mendapatkan penjelasan tentang 
kewajiban yang harus ditunaikan, 
wajib pajak baru menyadari bahwa 
pembayaran dan pelaporan pajak 
tidaklah sesulit dugaan mereka 
sebelumnya.

Regulasi perpajakan di Indonesia 
berjalan secara dinamis. Dengan 
dianutnya sistem self assessment, wajib 
pajak perlu terus memperbaharui 
pengetahuan perpajakan terkait 
dengan pelaksanaan kewajibannya. 
Kegiatan penyuluhan perpajakan 
dapat menjadi salah satu media 
dalam menjembatani penyaluran 
akses informasi antara fiskus dan 
wajib pajak. Desain penyuluhan dapat 
dimodifikasi agar lebih memudahkan 
wajib pajak. Penggunaan internet 
dapat menjadi salah satu alternatif 
solusi yang ditempuh. Terlebih lagi 
tren penggunaan internet di Indonesia 
cenderung meningkat setiap tahunnya.

Pergeseran Menuju Era Information and 
Technology (IT)

Saat ini Indonesia tengah berada di Era 
IT. Indonesia disebut-sebut sebagai 
pasar potensial digital karena dari 
jumlah penduduk sekitar 200 juta jiwa, 
terdapat 88,1 juta pengguna internet 
aktif. Jumlah tersebut diperkiran terus 
meningkat setiap tahunnya.

Dikutip dari tim Tekno Liputan6.com 
terdapat tiga fakta seputar pengguna 
internet di Indonesia . Pertama, 
adanya kenaikan pengguna internet di 
Indonesia. Mulai Januari 2015 hingga 
Januari 2016 terjadi peningkatan 
pengguna internet sebesar 15%. Dari 
88,1 juta pengguna internet, 48% nya 
merupakan pengguna internet harian. 
Kedua, akses internet lebih sering 
digunakan daripada televisi. Pengguna 
internet rata-rata menghabiskan 4 jam 
42 menit per hari untuk mengakses 
internet melalui Personal Computer 
(PC) atau tablet, menggunakan rata-
rata 3 jam 33 menit untuk membuka 
internet melalui ponsel dan hanya 
menonton televisi rata-rata 2 jam 22 
menit per hari. Ketiga, aktif di media 
sosial. Terdapat 79 juta pengguna 
aktif media sosial di Indonesia. Ketiga 
fakta tersebut menunjukkan bahwa 
Indonesia mulai memasuki generesi 
melek teknologi.

Potensi penggunaan internet di 
Indonesia telah disikapi dengan 
baik oleh Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) dalam mengembangkan teknis 
pelaksanaan perpajakannya. Hingga 
saat ini, DJP telah mengembangkan 
berbagai fitur layanan perpajakan 

berbasis internet. Pengembangan 
program e-registration, e-filing, e-faktur 
dan e-biling menjadi beberapa layanan 
unggulan yang mulai menggeser 
penggunaan layanan manual yang 
dianggap tidak paperless. Bahkan 
dengan diterapkannya e-faktur 
bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak 
di Indonesia diharapkan dapat 
mengeliminasi penggunaan faktur pajak 
fiktif. 

Hasil kinerja DJP yang dipublikasikan 
dalam laporan Tahunan 2014 
menunjukkan bahwa jumlah pengguna 
e-filing meningkat 39 kali lipat 
dibandingkan tahun 2013. Jumlah 
pengakses situs www.pajak.go.id 
mencapai 9.714.741 atau meningkat 
28,01% dari tahun 2013 dan terdapat 
50.557.271 page views atau meningkat 
50,30% dari tahun sebelumnya. 
Pertumbuhan positif penggunaan 
layanan online perpajakan menunjukkan 
besarnya potensi pengembangan 
berbagai layanan digital lainnya. Penulis 
mencetuskan gagasan Go-Tax sebagai 
sarana untuk meningkatkan efektifitas 
dan kemudahan penyediaan layanan 
penyuluhan perpajakan.

Go-Tax: Sentuhan Virtual dalam Layanan 
Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan merupakan salah satu 
layanan edukasi perpajakan bagi wajib 
pajak. Di lingkup Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP), Seksi Ekstensifikasi 
dan Penyuluhan bertanggungjawab 
dalam menyelenggarakan sosialisasi 
perpajakan kepada wajib pajak. 
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi 
dilaksanakan oleh tim penyuluhan di 
bawah koordinasi seksi ekstensifikasi 
dan penyuluhan.

Saat ini kegiatan penyuluhan 
perpajakan nampaknya menjadi 
salah satu layanan primadona bagi 
masyarakat.  Berdasarkan pengamatan 
penulis, sejak digulirkannya undang-
undang tax amnesty, permintaan 
penyediaan jasa penyuluhan perpajakan 
di KPP mengalami peningkatan. 
Berbagai elemen masyarakat 
mengundang nara sumber dari kantor 
pajak untuk memberikan pemaparan 
tentang tax amnesty. Tingginya animo 
masyarakat tersebut membuka 
peluang untuk menggalakkan kegiatan 

 
           Saat ini Indonesia 
           tengah berada di Era 
IT. Indonesia disebut-sebut 
sebagai pasar potensial 
digital karena dari jumlah 
penduduk sekitar 200 juta 
jiwa, terdapat 88,1 juta 
pengguna internet aktif. 
Jumlah tersebut diperkiran 
terus meningkat setiap 
tahunnya.
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penyuluhan perpajakan kepada seluruh 
lapisan masyarakat. Ketika masyarakat 
mulai sadar pajak maka membuka kran 
informasi perpajakan seluas-luasnya 
diharapkan dapat menggugah peran 
serta masyarakat dalam menunaikan 
kewajibannya sebagai warga negara.

Selama ini, kegiatan penyuluhan 
perpajakan di KPP diselenggarakan 
berdasarkan jadwal reguler yang 
disusun oleh seksi Ekstensifikasi dan 
Penyuluhan kemudian mengundang 
wajib pajak yang berkepentingan 
dengan materi sosialisasi. Di samping 
jadwal penyuluhan tersebut, kegiatan 
sosialisasi perpajakan juga dilaksanakan 
berdasarkan permintaan wajib pajak. 
Undangan permohonan nara sumber 
disampaikan secara tertulis oleh wajib 
pajak ke kantor pajak. Pada paper ini, 
penulis menawarkan gagasan Go-Tax 
untuk memperluas akses penyuluhan 
perpajakan bagi seluruh elemen 
masyarakat. Untuk lebih jelasnya 
berikut ulasan mendalam tentang 
gagasan Go-Tax.

Apa itu Go-Tax?

Definisi: “Pemesanan layanan 
penyuluhan perpajakan secara online 
yang disediakan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak bagi masyarakat/ organisasi/ 
lembaga/ wajib pajak kolektif yang ingin 
mendapatkan informasi perpajakan 
tertentu di lokasi wajib pajak.”

Ide Go-Tax ini terinsipirasi dari 
aplikasi sederhana GO-JEK. Dengan 
mendownload aplikai GO-JEK melalui 
play store pada mobile phone maka 
pengguna dapat mengakses semua 
layanan GO-JEK, baik dalam urusan 
pengiriman barang, pesan antar 
makanan, berbelanja, dan bepergian di 
tengah kemacetan. Aplikasi Go-tax ini 
juga diharapkan hadir dengan perangkat 
pemesanan sederhana seperti GO-JEK 
yang dapat diunduh melalui aplikasi 
mobile phone. Berbeda dengan GO-JEK, 
aplikasi Go-Tax khusus menyediakan 
jasa penyuluhan perpajakan.

Mengapa Go-Tax?

Beberapa alasan yang mendorong 
penulis mencetuskan ide Go-Tax adalah 
sebagai berikut:

1) Lokasi wajib pajak jauh dari kantor 

pajak

KPP dengan wilayah kerja yang luas 
membuat wajib pajak terkendala 
untuk datang langsung ke KPP baik 
karena alasan waktu tempuh maupun 
transportasi. Wajib pajak tidak dapat 
memenuhi undangan sosialisasi 
ataupun sekedar berkonsultasi karena 
kendala tersebut. Go-Tax memfasilitasi 
keterbatasan tersebut dengan 
menyediakan waktu penyuluhan sesuai 
lokasi wajib pajak.

2) Memberikan sosialisasi sesuai 
dengan kebutuhan wajib pajak 

Setiap wajib pajak dan/atau subjek 
pajak memiliki kebutuhan informasi 
perpajakan yang berlainan satu sama 
lain. Calon wajib pajak, wajib pajak orang 
pribadi karyawan, wajib pajak orang 
pribadi usahawan, wajib pajak pekerjaan 
bebas, wajib pajak bendaharawan, 
wajib pajak badan dengan berbagai 
sektor usaha memiliki kepentingan 
informasi perpajakan yang berlainan. 
Aplikasi Go-Tax menyediakan materi 
penyuluhan disesuaikan dengan 
kebutuhan wajib pajak. Edukasi tentang 
perubahan regulasi yang berimbas 
pada pelaksanaan kewajiban dari wajib 
pajak tersebut juga diakomodir dalam 
pelaksanaan sosialisasi. 

3) Memberikan kemudahan akses 
penyuluhan perpajakan kepada semua 
pihak

Selama ini, wajib pajak kolektif yang 
ingin mendapatkan penyuluhan 

perpajakan dari fiskus di lokasi 
wajib pajak harus terlebih dahulu 
menyampaikan surat permohonan 
yang disampaikan langsung ke KPP. 
Wajib pajak non instansi biasanya 
jarang menggunakan fasilitas tersebut. 
Kehadiran Go-Tax akan memudahkan 
seluruh masyarakat yang ingin 
mendapatkan penyuluhan perpajakan. 
Cukup dengan mengisi permohonan 
sosialisasi pada aplikasi Go-Tax, mereka 
mendapatkan penyuluhan sesuai 
kebutuhan.

4) Membangunan suasana yang hangat 
dan bersahabat antara fiskus dan Wajib 
Pajak

Beberapa wajib pajak belum tentu 
merasa nyaman datang ke kantor pajak. 
ketika sosialisasi berlangsung, wajib 
pajak enggan bertanya karena suasana 
yang formal dan canggung bagi mereka. 
Pelaksanaan penyuluhan yang dihadiri 
oleh rekan sejawat/ rekan bisnis/ 
rekan kerja/ rekan pendidikan/ rekan 
organisasi/ lingkungan masyarakat 
sekitar, tentunya akan membantu 
wajib pajak untuk lebih terbuka dalam 
menyampaikan permasalahan maupun 
pertanyaan seputar dengan kewajiban 
para wajib pajak tersebut.

Siapa yang dapat menggunakan 
fasilitas Go-Tax?

Pemberikan fasilitas penyuluhan 
perpajakan diberikan kepada wajib 
pajak kolektif  atau subjek pajak kolektif 
bukan pada wajib pajak individu. Wajib 
pajak harus mengumpulkan anggota 
penyuluhan dengan kuota minimal 
(misalnya 20 orang) untuk dapat 
mendaftar permohonan penyuluhan 
perpajakan melalui aplikasi Go-Tax. 
Secara garis besar, ada 2 sasaran utama 
dalam program ini yaitu:

1. Wajib Pajak (Taxpayers)

Seluruh wajib pajak yang telah memiliki 
NPWP boleh menggunakan aplikasi Go-
Tax, tidak terbatas pada kelompok wajib 
pajak perorangan, namun juga wajib 
pajak badan baik profit oriented maupun 
organisasi nirlaba. Kelompok wajib pajak 
dengan bidang usaha atau klasifikasi 
pekerjaan yang sejenis contohnya 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan 
Notaris Indonesia (INI), Ikatan Akuntan 
Indonesia (IAI), Persatuan Insinyur 

 
           Ide Go-Tax ini  
           terinsipirasi dari 
aplikasi sederhana GO-
JEK. Dengan mendownload 
aplikai GO-JEK melalui play 
store pada Mobile Phone 
maka pengguna dapat 
mengakses semua layanan 
GO-JEK, baik dalam urusan 
pengiriman barang, pesan 
antar makanan, berbelanja, 
dan bepergian di tengah 
kemacetan. 
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Indonesia (PII), Gabungan Kelompok 
Tani (Gapoktan), kelompok nelayan, 
kelompok peternak, Persatuan Guru, 
kelompok bendaharawan pemerintah, 
komunitas developer dan lain-lain dapat 
mengajukan permohonan sosialisasi 
dengan topik bahasan disesuaikan 
dengan kebutuhan wajib pajak. 

2. Wajib Pajak Masa Depan (Future 
Taxpayers)

Wajib pajak belum ber-NPWP atau 
subjek pajak diperbolehkan untuk 
mengakses layanan aplikasi Go-Tax. 
Keingintahuan masyarakat tentang 
aspek perpajakan perlu mendapatkan 
feedback positif dari fiskus untuk 
menggugah kesadaran sekaligus 
mempersiapkan generasi pembayar 
pajak berikutnya. Meminjam istilah 
Negara Kepulauan Mauritius, Today’s 
youth are tomorrow’s taxpayers mungkin 
relevan menjadi motivasi perlunya 
penyuluhan bagi semua kalangan 
masyarakat. Organisasi pemuda, 
organisasi masyarakat, karang taruna, 
sekolah maupun perguruan tinggi 
adalah pencetak generasi pembayar 
pajak masa depan. Pengenalan pajak 
sejak dini adalah upaya mempersiapkan 
kepatuhan wajib pajak yang 
berkesinambungan. Para pengurus 
atau pembimbing atau mentor atau 
guru atau dosen dapat membantu 
penyediaan slot waktu sosialisasi 

perpajakan kepada anggota atau anak 
didik atau bimbingannya.

Bagaimana sistem kerjanya?

Setelah memahami tentang definisi, 
tujuan dan sasaran dari program Go-Tax, 
selanjutnya dipaparkan sistem kerja 
dari aplikasi Go-Tax. Aplikasi ini perlu 
dibuat sesederhana mungkin agar 
menjadi hal baru yang user friendly bagi 
masyarakat. Dengan merancang desain 
yang sederhana, diharapkan inovasi 
ini dapat dengan mudah diterima dan 
digunakan oleh masyarakat. 

Ada 7 tahap dalam proses implementasi 
Go-Tax. Ketujuh tahap tersebut 
terdiri dari pemesanan, persetujuan, 
pengiriman data kebutuhan sosialisasi, 

penugasan, pelaksanaan sosialisasi dan 
tahap akhir yaitu upload dan download 
materi sosialisasi. Aplikasi Go-Tax 
sebaiknya diintegrasikan dalam skala 
nasional untuk kesederhanaan dan 
keseragaman fitur layanan. Untuk lebih 
jelasnya, gambar 1 menyajikan secara 
ringkas alur pelaksaan Go-Tax:

Setelah mengunduh aplikasi Go-Tax pada 
perangkat seluler, user diminta untuk 
melakukan registrasi terlebih dahulu 
dengan mengisi identitas pribadi. User 
juga dapat melakukan perubahan 
profil pribadi. Sebagai ilustrasi, pada 
awalnya pengguna tidak memiliki 
NPWP kemudian mendaftarkan diri 
sebagai wajib pajak sehingga harus 
ditambahkan biodata diri berupa NPWP. 
Setelah sukses melakukan registrasi, 
pengguna memiliki akun Go-Tax dan 
dapat menggunakan berbagai layanan 
Go-Tax.

Tahap pertama, user melakukan 
pemesan online layanan penyuluhan 
perpajakan melalui aplikasi Go-Tax. 
Pada saat melakukan pemesanan, 
pengguna harus memilih dan mengisi 
beberapa hal. Pengguna memilih 
KPP sesuai dengan domisili subjek 
pajak atau lokasi dimana wajib pajak 
terdaftar. Kemudian pengguna mengisi 
jumlah peserta penyuluhan. Apabila 
isian jumlah peserta tidak memenuhi 
batas minimal peserta penyuluhan 
perpajakan maka pengguna tidak 
dapat melanjutkan tahap pemesanan 
berikutnya. Selanjutnya pengguna 
menetapkan jadwal penyuluhan. Untuk 
mengantisipasi terjadinya lonjakan 
permintaan, DJP dapat menerapkan 
sistem kuota, dimana dalam satu 
periode (misal satu bulan) hanya 
tersedia delapan kali kuota sosialisasi. 
Apabila kuota pada periode tertentu 
sudah penuh, pengguna dapat memilih 
kuota pada periode selanjutnya. 
Tahap berikutnya, user memilih materi 
penyuluhan yang diinginkan dan 
memilih lokasi penyuluhan. 

Tahap kedua, apabila seluruh isian data 
telah terpenuhi, maka persetujuan 
permohonan pelaksanaan sosialisasi 
akan dikirimkan kepada user. Pengguna 
dapat mengecek notifikasi persetujuan 
melalui akun Go-Tax nya.

Tahap ketiga, Aplikasi Go-Tax 

Gambar 1 Alur Implementasi Go-Tax
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            Ada 7 tahap dalam  
           proses implementasi 
Go-Tax. Ketujuh tahap 
tersebut terdiri dari 
pemesanan, persetujuan, 
pengiriman data kebutuhan 
sosialisasi, penugasan, 
pelaksanaan sosialisasi dan 
tahap akhir yaitu upload 
dan download materi 
sosialisasi. 
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mengirimkan data kebutuhan sosialisasi 
di masing-masing Kantor Pajak sesuai 
dengan pesanan pengguna. Tahap 
keempat, setelah mendapatkan data 
tentang agenda sosialisasi dari aplikasi 
Go-Tax, Kantor Pajak menugaskan tim 
penyuluhan untuk mempersiapkan 
materi perpajakan sesuai dengan 
permintaan pengguna. Tahap kelima, 
tim penyuluhan menyelenggarakan 
sosialisasi di lokasi wajib pajak. Tahap 
kesatu hingga kelima merupakan 
aktifitas utama dari inovasi Go-Tax.

Tahap keenam dan Tahap Ketujuh 
adalah aktiftas pendukung untuk 
melengkapi efektifitas penyuluhan. 
Upload materi sosialisasi (bisa dalam 
bentuk slide atau video) dilakukan 
untuk memudahkan pengguna 
dalam mendokumentasikan materi 
sosialisasi. Dengan memanfaatkan 
menu download, pengguna dapat 
menyimpan file yang diinginkan. Untuk 
memperluas kegunaannya, semua user 
dimungkinkan untuk dapat mengunduh 
semua materi sosialisasi yang telah 
tersedia dalam aplikasi Go-Tax.

Bagaimana proses pengembangan 
aplikasinya?

Terdapat dua alternatif penyediaan 
aplikasi Go-Tax. Pertama, Go-Tax dapat 
dikembangkan oleh internal Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) dalam hal ini adalah 
Direktorat Transformasi Teknologi 
Komunikasi dan Informasi bekerjasama 
dengan Direktorat Penyuluhan, 
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat 
(P2Humas). Peran serta P2Humas 
diperlukan untuk memperkenalkan 
dan mempopulerkan layanan Go-Tax 
pada masyarakat luas. Keunggulan 
penggunaan alternatif ini adalah 
independensi DJP dalam pembuatan 
dan pengembangan aplikasi.

Kedua, Pengembangan Go-Tax dapat 
bekerjasama dengan penyedia aplikasi 
GO-JEK. Dengan adanya kerjasama 
tersebut, Go-Tax dapat dikembangkan 
menjadi fitur layanan baru dalam 
aplikasi GO-JEK. Diharapkan dengan 
penambahan fitur yang terintegrasi 
tersebut perbedaan tujuan antara 
Go-Tax dan GO-JEK dapat diselaraskan. 
Keunggulan alternatif ini, adalah 
data pengunduh aplikasi GO-JEK 
dapat diperoleh dengan mudah.  Di 

samping itu, fitur layanan Go-Tax dapat 
diperluas tidak hanya menyentuh aspek 
penyuluhan saja namun juga pada 
Go-Send untuk melakukan delivery order 
NPWP. 

Layanan GO-JEK sudah dikenal luas 
oleh masyarakat sehingga proses 
sosialisasi program dapat lebih 
mudah dilaksanakan. Berdasarkan 
data Lembaga riset global, Growth for 
Knowledge (GfK) Indonesia, GO-JEK 
merupakan jasa transportasi berbasis 
online yang paling banyak digunakan 
. Kelemahan kerjasama dengan 
pihak eksternal (GO-JEK) yaitu belum 
diterapkannya GO-JEK di seluruh 
wilayah Indonesia. Hingga saat ini, 
GO-JEK baru resmi beroperasi di 10 
kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, 
Bandung, Bali, Surabaya, Makassar, 
Yogyakarta, Medan, Semarang, 
Palembang dan Balikpapan. Namun bila 
ditinjau dari teori Pareto, dalam banyak 
kejadian, “sekitar 80% daripada efeknya 
disebabkan oleh 20% dari penyebabnya, 
atau 80% pendapatan dimiliki oleh 20% 
dari jumlah populasi”.  Mungkin perlu 
dikaji, kota-kota dengan sumbangsih 
penerimaan pajak yang besar dan 
berpotensi untuk dikembangkan 
aplikasi Go-Tax.

Demikian pemaparan inovasi Go-Tax 
yang diusulkan oleh penulis sebagai 
upaya memperbaiki pelayanan 
publik khususnya penyediaan 

layanan penyuluhan perpajakan 
kepada masyarakat. Inovasi ini 
belum pernah dilakukan uji coba 
sehingga diperlukan sebuah pilot 
project untuk menyempurnakan dan 
memodifikasi gagasan Go-Tax sesuai 
dengan kebutuhan user.  Ide Go-Tax 
ini merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan efektifitas penyuluhan 
namun belum tentu available diterapkan 
pada semua segmen. Masih ada 
sebagian masyarakat yang belum 
terbiasa menggunakan teknologi oleh 
sebab itu kombinasi dengan metode 
konvensional tetaplah diperlukan.

Penutup

Penyuluhan wajib pajak merupakan 
salah satu media membangun 
kepatuhan wajib pajak. Kegiatan 
penyuluhan merupakan momentum 
yang tepat untuk memperkenalkan 
hak dan kewajiban perpajakan serta 
menggugah gelora nasionalisme untuk 
berperan serta dalam mensukseskan 
gerak roda perekonomian nasional. 
Sentuhan virtual melalui aplikasi 
Go-Tax diharapkan mampu 
mempertajam peran penyuluhan dalam 
mensukseskan tercapainya penerimaan 
negara.

Sudah saatnya, Direktorat Jenderal 
Pajak mengoptimalkan bonus 
digital untuk memperkuat sistem 
perpajakannya. Dengan mengusung 
tag line, Go-Tax, Kenali Pajakmu, Ketahui 
Kontribusimu, penulis berharap strategi 
ini mampu membangkitkan kesadaran 
akan pajak pada setiap wajib pajak 
maupun generasi muda yang akan 
menjadi penerus pembangunan bangsa 
masa depan. 

 
            Kegiatan penyuluhan 
            merupakan 
momentum yang tepat 
untuk memperkenalkan hak 
dan kewajiban perpajakan 
serta menggugah gelora 
nasionalisme untuk 
berperan serta dalam 
mensukseskan gerak roda 
perekonomian nasional. 
Sentuhan virtual melalui 
aplikasi Go-Tax diharapkan 
mampu mempertajam 
peran penyuluhan dalam 
mensukseskan tercapainya 
penerimaan negara.
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  ______________________________________________________________________________________________________
*) Pegawai KPPN Tanjung, Maburai, Kalimantan Selatan, Juara  Harapan I Lomba Karya Tulis Hari Oeang ke-70.

Pemanfaatan Tiga Tools Internet 
Marketing  untuk Knowledge Sharing 
dalam Knowledge Management

oleh Julianda Rosyadi *)

Menurut Subagyo (2007), berbagi pengetahuan (knowledge sharing) merupakan salah satu 
metode atau salah satu langkah dalam knowledge management yang digunakan untuk 
memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi atau 
perusahaan untuk berbagi ilmu pengetahuan, teknik, pengalaman, atau ide yang mereka 
miliki kepada anggota lainnya. Berbagi pengetahuan dilakukan dengan diskusi rutin, workshop, 
magang, dan pertemuan virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Sharing pengetahuan tidak dapat 
dilakukan tanpa adanya komunikasi 
lebih dari satu arah. (Tenry Nur 
Amriani, 2014. Penulis sengaja fokus 
pada proses kecil dalam knowledge 
management, yaitu knowledge sharing. 
Menurut penulis, proses ini harusnya 
mengalami perkembangan yang sangat 
cepat sehingga akan berdampak pada 
proses knowledge management secara 
keseluruhan. Proses ini bisa diharapkan 
berkembang cepat karena sangat 
terpengaruh dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi 
yang begitu cepat.

Media sosial, dalam tulisan ini berfokus 
pada facebook, bisa menjadi media 
pertemuan virtual yang benar-benar 

menghilangkan batasan tempat dan 
waktu dalam berdiskusi. Sedangkan 
website dalam hal ini berfungsi 
sebagai gudangnya pengetahuan atau 
perpustakaan virtual. Tantangannya 
sekarang adalah mencari cara agar 
sebuah informasi/pengetahuan sampai 
pada orang-orang yang membutuhkan 
dan mencarinya sehingga bisa terjadi 
diskusi dan organisasi mendapatkan 
umpat balik (feedback). Itulah manfaat 
tiga tools internet marketing yang akan 
dibahas.

Link building, facebook ads, dan facebook 
pixel. Ketiganya merupakan tools 
marketing yang sangat banyak 
digunakan oleh sektor privat dan telah 
terbukti mendatangkan penjualan. 
Bagaimana ketiganya juga bisa 

bermanfaat untuk Kementerian 
Keuangan yang bergerak di sektor 
publik? Sebelumnya, mari kita bahas 
satu per satu dahulu ketiga tools 
tersebut.

Link Building

Link Building adalah membuat sebanyak 
mungkin website lain/postingan media 
sosial merujuk ke website kita. Rujukan 
yang dimaksud berupa tautan (link) dari 
website lain/media sosial yang menuju 
sebuah artikel atau halaman di website 
kita. Tujuannya adalah menaikkan 
peringkat website kita di Google. Jadi 
ketika seseorang sedang googling 
menggunakan kata kunci tertentu, 
website kita masuk di halaman pertama 
hasil pencarian tersebut. Tentu lebih 
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menguntungkan kalau menjadi hasil 
pencarian pertama. Di sektor privat, 
para penjual berlomba mencapai 
halaman pertama bahkan baris 
pertama untuk kata kunci barang yang 
mereka jual. Semakin tinggi peringkat 
mereka di hasil pencarian, semakin 
tinggi pula kemungkinan terjadi 
penjualan. Selain itu, peringkat hasil 
pencarian ini juga menunjukkan tingkat 
kredibililas sebuah website.

Facebook Ads

Dibandingkan media sosial lainnya, 
facebook bisa dibilang sebuah media 
sosial yang panjang umur dan terus 
diminati. Begitu banyak media sosial 
baru muncul, tetapi sektor privat telah 
membuktikan bahwa dari facebook-lah 
banyak penjualan terjadi. Oleh karena 
itulah, layanan iklan di facebook yaitu 
facebook ads banyak diminati. Salah satu 
alasan mengapa facebook ads efektif 
adalah saat kita akan memasang iklan, 
kita bisa menargetkan pasar dengan 
kategori seperti umur, wilayah, tempat 
bekerja, sampai hobi dan film favorit 
dari akun-akun facebook yang ada.

Facebook Pixel

The Facebook pixel is a piece of JavaScript 
code for your website that enables you to 
measure, optimize, and build audiences for 
your ad campaigns. With it you can measure 
cross-device conversion, optimize delivery 
to people likely to take action, automatically 
build audiences for website visitors to 
retarget, create lookalike audiences, run 
dynamic product ads, and access audience 
insights. (Facebook Business, “What is 
the Facebook pixel?”, s.id/facebookpixel, 
diakses tanggal 20 Oktober 2016)

Seperti penjelasan dari halaman 
Facebook Business di atas, FB Pixel ini 

merupakan kode yang akan ditanam 
dalam website dan secara otomatis 
akan melakukan optimasi pada website. 
Optimasi yang dimaksud adalah 
menyampaikan konten website kepada:

a. orang-orang yang terindikasi 
(menurut profilnya atau apa yang 
pernah dia lakukan sebelumnya) akan 
mau melakukan sesuatu yang kita 
inginkan (seperti membeli atau mengisi 
sebuah form),

b. orang-orang yang pernah 
berkunjung sebelumnya, dan

c. orang-orang yang dari akun 
facebooknya memiliki ciri-ciri yang mirip 
dengan orang pada poin a dan b.

Selain hal di atas, iklan yang ditampilkan 
juga dengan otomatis mencari waktu 
yang tepat untuk menargetkan orang-
orang di atas, melihat pada gawai apa 
saja mereka online, dan memberikan 
kepada kita informasi tentang orang-
orang tersebut (insight).

Semoga penjelasan di atas cukup 
memberikan gambaran awal 
mengenai ketiga tools tersebut. Cukup 
dipahami fungsi dasarnya. Link building 
untuk menaikkan peringkat pada 
Google. Facebook ads dan pixel untuk 
menargetkan pasar secara langsung 
dan mengejar pembeli.

Satu hal yang penulis yakini: jika 
sebuah hal bisa berguna untuk sektor 
privat, maka hal tersebut juga akan 
sangat berguna di sektor publik. Tentu 
dengan penyesuaian pada tujuan dan 
cara kerjanya. Apa manfaat yang bisa  
didapat Kementerian Keuangan jika 
memanfaatkan tiga tools di atas?

Website Kementerian Keuangan jadi 
Rujukan Utama untuk Tema-Tema 

Keuangan

Dengan menggunakan link building, 
website Kementerian Keuangan bisa 
menjadi rujukan utama untuk kata 
kunci bertema keuangan negara. 
Saat ini, untuk sekedar pencarian 
atau download peraturan pun, website 
Kementerian Keuangan masih tidak 
muncul di baris pertama google. Kalah 
dengan website lain atau blog-blog 
pribadi yang lebih aktif mengelola 
optimasi websitenya. Masyarakat 
pun akan terbantu meyakini bahwa 
informasi yang didapatkannya 
merupakan informasi yang valid karena 
bersumber langsung dari website 
Kementerian Keuangan.

Sharing Pengetahuan dan Peraturan 
Baru Menjadi Lebih Cepat

Mungkin selama ini kita beranggapan 
bahwa sebuah pengetahuan dan 
peraturan baru cukup diunggah di 
website, link-nya diposting di akun 
facebook Kementerian Keuangan. Sudah 
cukup. Selanjutnya kita berharap ada 
relawan yang bersedia membagikan 
ulang tautan tersebut. Jika tidak ada 
pun, kita tidak bisa apa-apa. Padahal, 
menggunakan kombinasi ketiga tools di 
atas, kita bisa melakukan lebih. Pertama 
dengan link building, ketika orang googling 
tentang hal baru tersebut, maka website 
Kementerian Keuangan yang muncul 
paling atas. Kedua, dengan facebook 
ads, kita bisa menargetkan postingan 
tentang hal baru ini muncul di akun 
facebook orang-orang dengan profil 
seperti apa tanpa harus menunggu 
orang tersebut melihat dari hasil share 
teman facebook-nya. Ketiga, dengan 
facebook pixel, informasi tentang 
adanya hal baru ini bisa muncul di 
facebook orang-orang yang pernah 

 
Gambar2. Contoh iklan yang muncul di halaman facebook penulis. 

 
Gambar 1. Link Building 
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mengunjungi website Kementerian 
Keuangan sebelumnya. Karena orang-
orang tersebut telah ditandai sebagai 
orang-orang yang memiliki minat dalam 
bahasan bertema keuangan negara.

Menjadi tools counter issue

Penulis ingat dua kejadian terkait 
Kementerian Keuangan di mana 
seharusnya kita bisa melakukan 
counter issue. Tujuan utamanya 
adalah mendudukkan masalah pada 
tempatnya dan menjaga nama baik 
Kementerian Keuangan.

Kasus pertama adalah tentang Toni 
Ruttiman, seorang relawan pembangun 
jembatan dari Swiss yang terkendala 
pengurusan bahan bangunan jembatan 
yang tertahan di pelabuhan. Bermula 
dari postingan sosiolog bernama Imam 
B. Prasodjo yang disalahpahami oleh 
netizen. Isunya menjadi liar: Bea Cukai 
menghalangi dan menghambat niat 
baik seorang relawan dari negeri lain 
untuk membantu rakyat Indonesia. 

Jika kejadian pertama yang terkena 
imbasnya adalah DJBC, untuk kejadian 
kedua terkait dengan KPPN-DJPB. 
Professor Tjipta Lesmana menulis surat 
pembaca dengan judul “KPPN Ngawur” 
dan meminta Yuddy Chrisnandi, 
MENPAN-RB saat itu, untuk menjewer 
orang-orang KPPN.

Bagaimana seharusnya posisi 
Kementerian Keuangan dalam 
dua kejadian ini? Sesuai tujuannya, 
seharusnya Kementerian Keuangan-

lah yang menjadi aktor utama 
dalam mendudukkan masalah pada 
tempatnya dan menjaga nama baiknya. 

Pada kejadian pertama, beruntunglah 
postingan klarifikasi oleh Imam B. 
Prasodjo lebih viral daripada postingan 
pertamanya yang disalahpahami 
netizen. Beliau menjelaskan dengan 
sangat baik bagaimana posisi DJBC 
dalam permasalahan tersebut.

Kita akan terus bergantung pada 
keberuntungan-keberuntungan seperti 
ini kecuali mau mencoba menerapkan 
manajemen isu didukung ketiga tools 
di atas. Kita tidak harus membuat 
konten ‘pembelaan’ sendiri. Status 
klarifikasi Imam B. Prasodjo itu bisa 
diposting di akun facebook dan website 
Kementerian Keuangan. Biarkan link 
building, facebook ads, dan facebook pixel 
bekerja. Orang-orang yang sebelumnya 
pernah menyebut/sharing tentang Toni 
Ruttiman akan mendapatkan informasi 
klarifikasi ini. Bukan hanya orang-orang 
yang masih peduli soal klarifikasi.

Pada kejadian kedua, Kementerian 
Keuangan memilih jalan menggunakan 
hak jawab dan mempublikasikannya di 
media yang sama di mana Prof. Tjipta 
Lesmana menulis surat pembaca. Surat 
pembaca dan hak jawab bisa dilihat 
pada tautan s.id/proftjipta. Penulis 
justru tidak bisa menemukan berita 
tentang hal ini di website Kementerian 
Keuangan. 

Langkah penggunaan hak jawab tentu 
sudah sangat bagus. Namun, bisa lebih 
bagus lagi jika memanfaatkan tiga tools 
di atas. Publikasikan hak jawab tersebut 
di website Kementerian Keuangan. 
Bagikan tautannya di facebook. Link 
building akan membuat setiap orang 
yang googling tentang “KPPN Ngawur” 
menemukan hak jawab ini. Orang-
orang yang membicarakan tentang 
surat pembaca Prof. Tjipta Lesmana di 
facebook-nya akan mendapati tautan 
hak jawab ini di beranda facebook-nya 
sendiri.

Menjadi tools manajemen isu dan 
edukasi

Masih terkait dua kejadian di atas. 
Setelah posisi DJBC dan DJPB terang 
dengan klarifikasi dan hak jawab, kita 
bisa  memanfaatkan tema tugas DJBC 
di pelabuhan dan pembayaran APBN 
yang sedang jadi fokus pembicaraan 

orang di sosial media. Mulailah kita 
publikasikan artikel tentang apa 
tugas DJBC dan DJPB terkait kejadian 
tersebut. Artikel-artikel tersebut akan 
muncul di halaman pertama google dan 
di halaman beranda orang-orang yang 
sempat membicarakan tentang kasus 
tersebut. Powerfull, bukan? Selama ini 
kita sering melewatkan kesempatan-
kesempatan seperti ini.

Momen amnesti pajak juga bisa 
menjadi contoh. Media sosial sempat 
memberikan sentimen negatif karena 
yang beredar adalah berita negatif 
dari banyak akun dan media abal-
abal. Masyarakat mendapat kabar 
yang salah. Beruntung waktu itu ada 
akun Pak Yustinus Prastowo yang 
postingannya tentang amnesti pajak 
hampir selalu menjadi viral. Penulis 
juga melakukan pengecekan melalui 
google, saat diketik kata kunci “amnesti 
pajak” yang muncul di halaman 
pertama adalah halaman resmi amnesti 
pajaknya. Syukurlah. Dengan tiga tools 
ini, selain bisa menempati halaman 
pertama Google, kita juga bisa menang 
atas berita negatif dari akun facebook 
dan media abal-abal itu.

Tools ini juga akan sangat bermanfaat 
untuk program-program Kementerian 
Keuangan selanjutnya. Ketika program 
sudah dirancang dan siap dijalankan, 
edukasi masyarakat mutlak diperlukan. 
Kita bisa membanjiri media sosial 
dengan informasi yang benar dan 
penting. Biaya yang diperlukan pun 
cukup murah jika dibandingkan dengan 
efektifitas tersampaikannya informasi 
dan feedback yang akan didapatkan.

Penulis membayangkan betapa luar 
biasa efeknya ketika tools ini benar-
benar bisa dimanfaatkan pemerintah, 
termasuk Kementerian Keuangan. 
Karena persis seperti pisau, ketiganya 
hanyalah sebuah alat, tergantung siapa 
yang bisa memanfaatkan tajamnya. 
Sayang, sepertinya belum ada instansi 
pemerintah yang ingin menggunakan 
pisau yang satu ini. Semoga 
Kementerian Keuangan mau memulai.

Gambar3. Facebook pixel 

 
Catatan: Iklan facebook yang muncul di halaman facebook 
penulis, seperti terlihat pada gambar, bisa dipastikan 
merupakan hasil kode facebook pixel yang ditanam 
oleh pemilik merk BROD*. Karena sebelumnya penulis 
sempat berkunjung ke website merk tersebut. Terbayang 
bagaimana hal baik juga bisa disebarkan dengan cara yang 
sama?
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Penggunaan E- Filing  
Berbasis Aplikasi Smartphone 
dan Teknologi Quick Response Code
sebagai Sarana Pelaporan SPT 
Tahunan yang Lebih Akurat 
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Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan secara elektronik berbasis web browser 
atau populer disebut dengan e-filing telah dimulai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 
tahun 2013. Dari sudut pandang DJP, tujuan dari e-filing adalah untuk meminimalisasi risiko 
kesalahan administrasi, kesalahan perekaman dan efisiensi pengelolaan SPT Tahunan 
secara keseluruhan. Sedangkan bagi Wajib Pajak e-filing dapat memudahkan mereka 
dalam melakukan laporan SPT Tahunan tanpa restriksi waktu dan lokasi selama memiliki 
koneksi internet. Negara-negara maju seperti Amerika dan Korea Selatan telah sejak lama 
menggunakan metode serupa yang telah digunakan lebih dari 80% Wajib Pajak di negara 
masing-masing. Pada tahun 2016, penggunaan e-filing telah diwajibkan bagi aparatur sipil 
negara dan militer untuk melaporkan SPT Tahunan 2015. Dengan semakin majunya teknologi 
dan penetrasi internet ke masyarakat, dapat diprediksi bahwa pelaporan SPT Tahunan 
menggunakan e-filing di masa depan merupakan cara utama yang akan digunakan Wajib Pajak 
Indonesia.
Pelaporan SPT Tahunan menggunakan 
e-Filling memiliki beberapa keunggulan 
secara pengelolaan data dan dokumen 
dibandingkan dengan cara pelaporan 
SPT menggunakan metode manual. 
Dengan E-filing risiko kesalahan 
administrasi SPT Tahunan dapat 
dihilangkan, karena tidak ada lagi 
dokumen fisik SPT Tahunan yang 
perlu di-administrasikan. Selain itu 
dengan e-filing, risiko kesalahan input 
data (re-keying) SPT Tahunan dari 
dokumen fisik menjadi data digital yang 
dilakukan oleh Pusat Pengolahan Data 
dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) 
menjadi hilang, karena data yang 
dikirimkan langsung masuk ke dalam 
server DJP. Meskipun begitu risiko 
kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi 
SPT Tahunan berdasarkan bukti potong 
ataupun pembayaran melalui SSP 
tidak sepenuhnya hilang, karena dalam 
proses input data fisik dokumen bukti 
potong ke dalam aplikasi E-filing masih 
terdapat kemungkinan kesalahan 
pengisian nominal maupun kolom yang 
benar dalam SPT. Dapat dilihat dalam 
gambar di bawah bagaimana E-filing 
meminimalisir dan menghilangkan 
risiko yang timbul dalam pengelolaan 
data dan dokumen.

Dalam acara sosialisasi pengisian 
E-filing yang digelar setiap mendekati 
batas waktu pelaporan SPT Tahunan 
Orang Pribadi, masih banyak Wajib 
Pajak yang tidak paham bagaimana 
cara mengisikan data dari dokumen 

bukti potong ke dalam SPT Tahunan. 
Ketidakpahaman Wajib Pajak kemudian 
memicu risiko kesalahan pelaporan 
SPT Tahunan menggunakan E-filing 
karena SPT tidak diisi dengan benar. 
Data yang salah input menggunakan 
E-filing dapat langsung masuk ke dalam 
server DJP selama tidak menyalahi 
batasan yang diterapkan aplikasi. 
Petugas pajak juga tidak dapat meneliti 
kebenaran isi SPT, karena bukti potong 
tidak perlu dilampirkan dalam pelaporan 
SPT Tahunan melalui E-filing. Hal ini 
berbeda dengan SPT Tahunan Manual, 
kesalahan pengisian akan dapat 
dikoreksi sebelum masuk ke dalam 
sistem sehingga data SPT Tahunan 
tidak otomatis masuk ke dalam sistem. 
Kesalahan input data SPT Tahunan oleh 
Wajib Pajak yang sulit untuk dideteksi 
inilah yang melatarbelakangi usulan 
perbaikan proses bisnis input data dari 
dokumen fisik bukti potong ke dalam 
E-filing dengan menggunakan Aplikasi 
Smartphone dan teknologi Quick Response 
(QR) Code.

E-filing Berbasis Aplikasi Smartphone

Perkembangan teknologi smartphone 
yang semakin akhir-akhir ini telah 
menjadikan smartphone menjadi alat 
yang semakin serbaguna. Fungsi 
smartphone saat ini tidak lagi hanya 
fungsi dasar menelpon dan berkirim 
pesan, fungsi lain seperti internet 
browsing, radio, pemutar media, kamera, 
pengolah dokumen, media permainan 
dan lainnya hingga navigasi. Menurut 

Jacob Poushter dari PEW Research Centre, 
tingkat pertumbuhan kepemilikan 
smartphone saat ini di negara di negara 
berkembang naik drastis dari rata-
rata 21% menjadi 35% antara tahun 
2013 hingga 2015. Bahkan Gartner.Inc, 
perusahaan riset teknologi informasi 
dari Amerika meramalkan di tahun 
2018 nantinya lebih dari 50% orang akan 
melakukan semua aktivitas internetnya 
menggunakan smartphone serta 78% 
pembelian smartphone akan berasal 
dari negara-negara berkembang. Selain 
itu disebutkan pula bahwa pada 2020 
75% orang akan membayar kurang dari 
$100 untuk membeli smartphone, artinya 
makin terjangkau. 

Di Indonesia, penggunaan smartphone 
semakin meningkat di masyarakat 
karena harga yang semakin terjangkau 
serta kegunaannya yang semakin 
lengkap, terutama oleh generasi muda. 
Smartphone, termasuk di dalamnya 
tablet phone, meskipun belum bisa 
mengimbangi performa Personal 
Computer (PC) dalam produktifitas 
pekerjaan, memiliki beberapa kelebihan 
dibandingkan PC. Portabilitas, harga dan 
fungsi menjadi beberapa pertimbangan 
utama mengapa smartphone diprediksi 
akan semakin populer penggunaannya 
di masa depan dibandingkan PC. Secara 
rinci keunggulan smartphone/tablet 
dibandingkan PC antara lain:

a. Smartphone menyala hampir 24 jam.

b. Smartphone rata-rata memiliki koneksi 
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24 jam ke internet.

c. Smartphone memiliki beberapa fungsi 
yang jarang dimiliki PC seperti navigasi, 
perekaman foto dan video, senter 
hingga pengukur suhu.  

d. Smartphone memiliki portabilitas tinggi 
sehingga mudah dibawa kemanapun 
pergi.

e. Harga smartphone saat ini cenderung 
lebih rendah dibandingkan harga PC, 
masyarakat bahkan bisa membeli 
smartphone dengan harga kurang dari 1 
juta rupiah saat ini.

f. Aplikasi smartphone lebih mudah 
diakses oleh user, karena terdistribusi 
melalui market di tiap sistem operasi, 
dan sebagian besar gratis.

g. Aplikasi smartphone dapat 
digunakan secara lebih intuitif dan 
sederhana karena layar yang kecil dan 
menggunakan touchscreen.

h. Koneksi antar aplikasi lebih luas dan 
baik pada aplikasi smartphone.

i. Smartphone memiliki kamera yang 
beresolusi tinggi untuk melakukan 
pembacaan barcode, pada tahun 2016 
smartphone dengan kisaran harga 1-2 
juta rupiah memiliki resolusi kamera 

antara 5 Mega Pixels (MP) hingga 13 
MP.

j. Basis pengguna smartphone di masa 
depan akan lebih luas dan besar 
dibandingkan PC.

Dengan keunggulan-keunggulan 
tersebut DJP dapat menyiapkan 
platform pelaporan menggunakan 
e-filing yang berbasis aplikasi smartphone 
sebagai alternatif cara pelaporan, bukan 
hanya mengandalkan e-filing basis web 
browser seperti saat ini. Tentu saja akan 
timbul kelemahan dan keunggulan dari 
penggunaan aplikasi smartphone sebagai 
sarana e-filing. Kelemahan-kelemahan 
dari penerapan aplikasi ini antara lain:

a. Wajib Pajak harus memiliki 
smartphone dan mengunduh aplikasi di 
market aplikasi.

b. Update aplikasi perlu dilakukan 
oleh apabila software mengalami 
pembaharuan, namun tidak akan 
membebani server apabila aplikasi 
tersebut telah tersedia di market 
aplikasi.

c. Perlu pengembangan multi-platform 
karena paling tidak ada tiga Operating 
System (OS) smartphone populer yang 
memiliki arsitektur yang berbeda yaitu 

Android, iOS dan Windows Phone.

Sedangkan keunggulan dari 
penggunaan E-filing berbasis aplikasi 
smartphone antara lain :

a. Dapat melakukan input data melalui 
pembacaan QR-Code maupun manual.

b. Keamanan data lebih terjamin 
dibandingkan dengan web-based.

c. Aplikasi dapat menyimpan data 
secara offline terlebih dahulu sebelum 
dikirimkan ke server DJP, sehingga 
meringankan beban server yang 
menjadi masalah terbesar DJP saat ini.

d. Aplikasi dapat melakukan 
penghitungan dan penyesuaian 
penghitungan SPT dengan lebih cepat 
dan mudah.

e. Aplikasi dapat digabungkan dengan 
fungsi lain seperti penerbitan Kode 
Billing.

f. Interface aplikasi dapat dibuat 
lebih menarik dan intuitif karena 
tidak terbatas pengembangannya 
dibandingkan web.

g. Bisa dilakukan penyesuaian otomatis 
semisal WP akan melaporkan SPT 
1770SS namun ternyata harus 
menggunakan SPT 1770S dengan 
menganalisa data bukti potong.

Penggunaan E-filing berbasis aplikasi 
smartphone memiliki banyak keuntungan 
dari sisi input, pengolahan data di 
aplikasi dan penyimpanan data secara 
offline. Meskipun begitu manfaat E-filing 
berbasis aplikasi smartphone akan 
benar-benar dirasakan di masa depan 
dimana diramalkan semakin banyak 
orang yang menggunakan smartphone.

Teknologi Quick Response Code pada 
Bukti Potong

Menurut situs pembuat QR-Code, goqr.
me, teknologi Quick Response (QR) Code 
merupakan kode dua dimensi yang 
tidak hanya dibaca secara horisontal 
seperti barcode yang biasa dilihat 
dalam produk-produk di supermarket, 
namun dibaca secara horisontal dan 
vertikal. QR Code ditemukan oleh 
Denso Wave sebuah supplier industri 
otomotif untuk Toyota pada tahun 
1994 untuk memudahkan identifikasi 
komponen. QR Code dibuat dengan 

Gambar I Proses Pengelolaan dan Risiko SPT Tahunan Manual dibandingkan E-filing

SPT Tahunan Manual

SPT Tahunan dengan e-filing
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mempertimbangkan kemudahan untuk 
mencetak dan ukuran yang dibutuhkan, 
selain itu QR Code juga didesain agar 
dapat dibaca meskipun hasil cetakan 
mengalami kerusakan. Pada saat ini 
teknologi QR Code dapat menyimpan 
data hingga karakter hingga ribuan, 
sehingga kegunaannya menjadi lebih 
luas.

Teknologi QR Code ini sendiri sudah 
diaplikasikan oleh DJP pada aplikasi 
e-Faktur, untuk melakukan konfirmasi 
apakah faktur pajak yang diterbitkan 
asli atau tidak dan sebagai pengganti 
tanda tangan Wajib Pajak. Beberapa 
perusahaan seperti PT Kereta Api 
Indonesia juga telah menerapkan 
teknologi kode dua dimensi ini dalam 
bentuk QR Code di bukti pembayaran 
dan PDF417 di tiket kereta untuk 
memudahkan petugas mengecek tiket 
pada saat penumpang memasuki 
peron. 

Aplikasi e-SPT Masa PPh 21 DJP 
sejak Januari 2014 diwajibkan kepada 
pengusaha atau badan yang memiliki 
lebih dari 20 orang karyawan/pegawai 
yang dipotong pajaknya. Dalam 
usulan proses ini DJP perlu untuk 
memperbaharui e-SPT Masa PPh 21 
untuk dapat menerbitkan bukti potong 
yang sekaligus memiliki QR-Code yang 
berisi data yang perlu dimasukkan 
dalam SPT Tahunan. 

Bukti Potong dengan QR Code akan 
dapat mengeliminasi masalah 
kesalahan input dalam SPT Tahunan 
apabila dikombinasikan dengan 
E-filing berbasis aplikasi smartphone. 

Pada QR-Code nantinya akan tersedia 
data apa saja yang diperlukan untuk 
memasukkan data bukti potong, 
mulai dari data kode input untuk 
menyesuaikan masuk ke mana data 
tersebut ke SPT hingga kode keamanan 
untuk mencegah kesalahan input bukti 
potong dengan NPWP yang berbeda.

Proses Bisnis Pelaporan SPT Aplikasi 
E-filing  pada Smartphone

Tujuan utama dari aplikasi E-filing 
dengan basis aplikasi smartphone 
adalah memungkinkan proses input 
data menggunakan teknologi QR-Code. 
Dengan QR-Code akurasi input akan 
akurat selama hasil cetak QR-Code 
dapat dibaca dengan baik oleh aplikasi. 
Setelah itu aplikasi akan memproses 
data yang masuk ke dalam kolom-
kolom SPT Tahunan yang tepat dan 
melakukan penghitungan pajak yang 
terutang, pajak yang sudah dipotong 
oleh bendaharawan/perusahaan dan 
kurang/lebih bayar pajak. Proses bisnis 
yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Bendaharawan/Perusahaan 
mencetak bukti potong yang berisi QR-
Code dan memberikannya kepada Wajib 
Pajak.

2. Wajib Pajak yang telah mengunduh 
aplikasi terbaru E-filing di smartphone 
yang dimilik kemudian men-scan QR-
Code yang otomatis melakukan input ke 
dalam SPT Tahunan.

3. Apabila Wajib Pajak tidak bisa men-
scan QR Code dapat dilakukan input 
secara manual dengan panduan yang 
intuitif.

4. Aplikasi dapat men-capture lebih dari 
satu bukti potong, sehingga nantinya 
akan dilakukan perhitungan pajaknya 
melalui aplikasi serta dapat ditentukan 
SPT yang dapat digunakan oleh Wajib 
Pajak.

5. Wajib Pajak mengisi kolom-kolom 
data tambahan lainnya seperti jumlah 
harta, kewajiban dan lainnya.

6. Data dapat disimpan secara offline 
di aplikasi, sehingga tidak perlu 
mengakses server DJP pada saat 
memasukkan data.

7. Apabila pajak yang dipotong ternyata 
kurang bayar, maka Wajib Pajak dapat 
membuat Kode Billing dan melakukan 
pembayaran melalui internet banking 
atau media bayar lainnya.

8. Untuk keamanan saat pengiriman 
data dapat digunakan sistem token 
seperti E-Filling konvensional dimana 
WP akan meminta password atau 
token pada saat akan upload data dan 
dikirimkan kepada email WP atau nomor 
seluler yang telah diregistrasikan. 

9. Data SPT WP tersimpan di aplikasi 
smartphone WP yang terenkripsi dan 
tersimpan server DJP sehingga dapat 
memitigasi risiko apabila terjadi 
kehilangan data SPT oleh Wajib Pajak 
maupun DJP.

Bagi pegawai atau karyawan yang 
memiliki banyak bukti potong akan 
memudahkan dalam memasukkan data 
bukti potong, cukup men-scan QR-Code 
melalui aplikasi satu per satu bukti 
potong yang diterima. Selain itu dengan 
kemampuan menyimpan data secara 
offline maka Wajib Pajak bisa langsung 
men-scan QR-Code Bukti Potong yang 
diterima saat itu juga meskipun masih 
jauh dari waktu pelaporan SPT Tahunan. 
Hal ini akan mencegah kemungkinan 
Wajib Pajak tidak melaporkan 
penghasilan dan potongan pajaknya 
karena lupa menyimpan bukti potong. 
Selain itu dengan input data yang 
akurat akan dapat dipastikan bahwa 
perhitungan pajak yang dilakukan di SPT 
Tahunan telah benar.

Kesimpulan

Metode pelaporan SPT Tahunan 
menggunakan E-Filling berbasis Aplikasi 
Smartphone dan teknologi QR-Code 

Gambar2. Perbandingan Linear Barcode dengan QR Code

 

(QR Code di atas berisi paragraf sebelum gambar ini sepanjang 679 karakter)
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memiliki beberapa keuntungan, antara 
lain :

a. Mempermudah Wajib Pajak dalam 
melakukan pengisian data bukti potong 
pada SPT Tahunan, karena cukup 
melakukan scan pada QR-Barcode.

b. Meminimalisir kesalahan pengisian 
data bukti potong pada SPT 
Tahunan karena human error atau 
ketidakpahaman Wajib Pajak.

c. Wajib Pajak dapat dengan mudah 
melaporkan SPT Tahunan yang 
memiliki beberapa bukti potong dengan 
mudah, selama ini sering terjadi 
kesalahan pelaporan SPT Tahunan 
yang disebabkan tidak memahami cara 
penghitungan jika memiliki pekerjaan 
dari beberapa tempat sekaligus, atau 
memiliki banyak bukti potong.

d. Dengan metode ini maka data bukti 
potong dapat terekam dengan baik dan 
dapat disandingkan dengan data SPT 
PPh Pasal 21 yang dilaporkan pemberi 

kerja.

e. Dengan penyederhanaan proses ini 
dan akomodasi terhadap teknologi, 
diharapkan akan terjadi peningkatan 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 
melaporkan SPT Tahunan.

f. Dengan tingkat akurasi yang 
meningkat, kualitas database 
perpajakan DJP juga meningkat 
kualitasnya.

Sedangkan ada beberapa hal yang tidak 
dapat dibahas dalam tulisan ini dan 
kelemahan dalam penerapan metode 
ini antara lain:

a. Belum ada studi dan best practice 
mengenai proses bisnis yang diusulkan.

b. Metode yang diusulkan pada saat ini 
hanya dapat dinikmati oleh sebagian 
Wajib Pajak saja karena tidak semua 
Wajib Pajak memiliki smartphone dan 
terhubung dengan internet.

c. Pembuatan aplikasi smartphone 

memerlukan tenaga dan dana yang 
tidak sedikit.

d. Aplikasi e-SPT Masa PPh 21 perlu 
diperbaharui sehingga dapat membuat 
bukti potong dengan QR-Code

e. Penggunaan metode menggunakan 
QR-Code ini akan obsolete apabila 
seluruh bukti potong sudah terhubung 
secara online melalui sistem DJP dan 
langsung dapat tercantum di SPT 
secara otomatis (pre-populated), 
meskipun aplikasi smartphone akan 
tetap terpakai hingga jangka panjang.

Usulan proses bisnis ini akan dapat 
mempermudah Wajib Pajak dalam 
melaporkan SPT Tahunan, namun 
masih perlu studi lebih lanjut mengenai 
kelayakan dari proses bisnis yang 
diusulkan. Dalam jangka pendek, 
kemungkinan tidak banyak Wajib Pajak 
yang menggunakan metode pelaporan 
SPT Tahunan yang diusulkan. Namun 
dalam jangka panjang, dengan makin 
kuatnya penetrasi smartphone di masa 
depan, proses bisnis ini layak untuk 
dikaji. Penggunaan aplikasi smartphone 
dan QR-Code ini tidak hanya terbatas 
dari yang diusulkan, metode ini dapat 
digunakan dalam berbagai layanan 
lainnya di DJP maupun Kementerian 
Keuangan yang terkait dengan akurasi 
input data. Untuk DJP sendiri, metode 
ini dapat diaplikasikan secara luas untuk 
bukti potong PPh lainnya dan bukti 
pembayaran pajak.
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Gambar4. Gambaran Sederhana Proses Bisnis yang Diusulkan
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Our imagination is the only limit to what we can hope to have in the future – Charles F. Kettering, 
Internet Economy. Andra tersenyum riang melihat notifikasi yang muncul di aplikasi Facebook-
nya. Uang penjualan gaun batik hasil desainnya telah masuk. Ini adalah transaksi kesekian 
kalinya dengan Ruri, pelanggan setianya yang baru dikenalnya dari jejaring media sosial 
sebulan lalu. Andra senang sekali karena bisnis digitalnya berjalan dengan lancar. Ia memiliki 
mobile apps yang terhubung dengan sensor di dalam smartphone yang dapat merekam segala 
gerak gerik penggunanya.  

Administrasi Perpajakan Progresif  
di Era Teknologi Disruptif
Danny Ardianto*) 

  ___________________________________________________________________________________________________
*)pegawai pada Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, DJP, Juara  II Lomba Karya Tulis Hari Oeang ke-70.
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Ruri, misalnya, tidak pernah berkata 
apapun kepada Andra tentang jenis 
pakaian apa yang hendak ia beli dari 
Andra. Mobile apps yang digunakan 
oleh Ruri lah yang mencatat perilaku 
Ruri sehari-hari seperti ke mana saja 
Ruri bepergian, jenis-jenis tempat 
yang sering dikunjungi Ruri hingga 
ukuran tubuh Ruri. Apps ini lah yang 
merekomendasikan jenis pakaian yang 
cocok untuk dikenakan Ruri sesuai 
dengan gaya hidupnya. Ruri hanya 
perlu berkata ‘ya’ terhadap desain yang 
disodorkan oleh Andra melalui mobile 
apps tersebut.  

Selanjutnya, Andra mewujudkan desain 
gaun batik tersebut melalui teknologi 
pencetakan tiga dimensi (3D printing) 
yang dimilikinya. Tak perlu puluhan 
penjahit untuk mewujudkan desainnya. 
Setelah baju itu selesai dicetak, Andra 
tinggal memberikan sedikit instruksi 
kepada mesin drone yang ia miliki sejak 
setahun lalu untuk mengantarkan gaun 
indah tersebut ke rumah Ruri. Saat itu 
pula, Ruri mengotorisasi transfer uang 
digital dari akun Facebook-nya kepada 
akun Facebook milik Andra tanpa perlu 
mengetahui nomor rekening bank 
Andra.  

Mudah, cepat, modern, dan berkualitas. 
Itu lah keunggulan produk Andra 
dibandingkan dengan desainer lainnya.        

Ilustrasi di atas bukanlah khayalan. 
Walaupun masih ada perdebatan 
tentang aspek legal dan privasi atas 
penggunaan teknologi tertentu, semua 
bentuk teknologi yang digunakan 
oleh Ruri dan Andra tidaklah sulit 
kita jumpai. Teknologi seperti yang 
diilustrasikan dalam contoh di atas 
membuat dunia usaha begitu cepat 
berubah. Model bisnis konvensional 
mulai banyak ditinggalkan karena 
kesulitannya dalam mengikuti transaksi 
ekonomi berbasis internet. Uang kas 
tidak lagi dipindahtangankan secara 
langsung. Jejak digital perlahan 
menggantikan bukti transaksi 
keuangan tradisional. Teknologi tetiba 
‘mengganggu’ (disrupt) praktik ekonomi 
yang sudah ada.  

Sebagai petugas pajak, tak ayal penulis 
pun bertanya: bagaimanakah cara 
terbaik melakukan pemajakan atas 
transaksi dengan teknologi disruptif?  

Pemajakan transaksi berbasis internet 
adalah salah satu tantangan terbesar 
yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) saat ini dan di masa datang. 
Penghindaran pajak oleh Google di 
Indonesia baru-baru ini adalah contoh 
dari gunung es ekonomi berbasis 
internet (internet economy) yang belum 
dapat dikelola secara sempurna oleh 
DJP. Di satu sisi, kasus penghindaran 
pajak tersebut menyangkut hukum 
pajak internasional. Namun, di sisi 
lain kasus Google membuka mata kita 
bahwa ada banyak yang belum kita 
pahami tentang internet economy.  

2  Apa saja yang harus kita ketahui 
tentang transaksi berbasis internet? 
Bagaimana data transaksi dapat 
kita peroleh dan kelola dengan baik? 
Kemampuan analisis apa saja yang 
kita butuhkan? Apakah kita memiliki 
dukungan organisasi dan tata kerja 
yang memadai?   

Artikel ini menawarkan cara pandang 
dan pengembangan administrasi 
perpajakan progresif yang dibutuhkan 
untuk menghadapi perubahan dunia 
usaha yang begitu cepat. Secara khusus, 
tulisan ini menjabarkan gagasan-
gagasan yang dapat diterapkan guna 
meningkatkan kepatuhan perpajakan 
nasional melalui pemanfaatan teknologi 
terkini.  

Tantangan dan Peluang Inovasi Melalui 
Teknologi Disruptif Ernst & Young (2015) 
dalam laporannya tentang Enterprise 
IT Trends & Investments menyatakan 
bahwa inovasi dunia usaha akan 
semakin banyak didorong oleh empat 
jenis teknologi utama yang dikenal 
dengan akronim SMAC. SMAC terdiri 
dari Social (penggunaan media sosial), 
Mobile (akses informasi yang mobile), 
Analytics (pemanfaatan data digital), dan 
Cloud (infrastuktur teknologi berbasis 
awan). Tantangan dan peluang yang 
ditawarkan oleh teknologi SMAC dapat 
diuraikan lebih lanjut seperti di bawah 
ini. 

1. Social 

Terdapat 2,3 miliar pengguna media 
sosial di seluruh dunia dengan 1,7 
miliar di antaranya adalah pengguna 
Facebook sebagai platform media sosial 
terbesar diikuti oleh WhatsApp di 

tempat kedua (Statista, 2016). Jumlah 
pengguna media sosial ini meningkat 
10% setiap tahunnya dan saat ini telah 
mencapai angka penetrasi 31% dari total 
jumlah penduduk dunia (Chaffey, 2016). 
Indonesia sendiri adalah negara dengan 
jumlah pengguna Facebook terbesar 
keempat di dunia dengan total 77,6 juta 
pengguna (eMarketer, 2013). Jumlah 
pengguna Facebook di Indonesia ini jauh 
lebih besar daripada jumlah gabungan 
penduduk Australia dan Malaysia.  

Besarnya jumlah penduduk yang 
menggunakan media sosial juga 
berarti besarnya potensi ekonomi 
yang terjadi akibat adanya interaksi 
manusia di dalamnya. Majalah Business 
Insider (2015) menyebutkan bahwa 
peningkatan trafik transaksi ecommerce 
paling tinggi di dunia disumbangkan 
oleh media sosial yaitu sebesar 200% 
di tahun 2014 dan 2015. Artinya, 
semakin hari semakin banyak transaksi 
penjualan yang berasal dari promosi 
ataupun kampanye di media sosial.  

Selain potensi ekonomi, media sosial 
juga menciptakan ruang ‘bermain’ baru 
yang dapat memberikan informasi 
tentang perilaku masyarakat dalam 
kehidupan seharihari. Mulai dari 
percakapan tentang merk apa yang 
paling disukai hingga perdebatan 
tentang siapa yang pantas menjadi 
Gubernur dan Presiden selanjutnya, 
media sosial telah menjadi tempat 
favorit bagi masyarakat untuk 
menyampaikan pendapatnya. Data 
yang ada di dalam platform ini tentunya 
terlalu berharga untuk diabaikan. 

2. Mobile 

Mobile mengandung makna dua hal, 
yakni (i) kemudahan untuk berpindah-
pindah dan (ii) kemampuan penelusuran 
jejak digital dari berpindah-pindahnya 
seseorang dalam melakukan aktivitas 
sehari-hari. Kemampuan mobilitas ini 
umumnya didukung oleh penggunaan 
perangkat teknologi seperti smartphone 
atau wearable devices (misal: sensor 
motorik dalam gelang kebugaran).  

GSMA Intelligence sebagaimana 
dikutip di harian Independent (2014) 
melaporkan bahwa terdapat 7,2 miliar 
mobile phone di seluruh dunia di tahun 
2014. Jumlah ini telah melampaui 
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jumlah total penduduk dunia dan terus 
bertambah seiring dengan kemudahan 
mendapatkan mobile phone dan 
berbagai produk turunannya di seluruh 
dunia. Di Indonesia, terdapat lebih dari 
269 juta mobile phone di tahun 2012 
yang mana 16% di antaranya berupa 
smartphone (eMarketer, 2013). Jumlah ini 
terus meningkat dan jumlah pengguna 
smartphone di Indonesia di tahun 2016 
diperkirakan mencapai 87,6 juta orang 
atau setara dengan 34% dari total 
jumlah penduduk.   

Besarnya angka penggunaan mobile 
technology ini juga mengisyaratkan 
dominasi akses dan layanan informasi 
berbasis lokasi (location-aware 
systems). Aplikasi mobile di bidang 
transportasi urban seperti ojek atau 
taksi online adalah contoh terkini 
yang terjadi di kota-kota besar di 
Indonesia. Transportasi umum yang 
sifatnya massal pun berubah menjadi 
personal dengan diaktifkannya sensor 
lokasi dan peta wilayah di dalam 
smartphone. Penggunaan mobile apps 
telah mengubah kebiasaan para 
penggunanya dalam menggunakan 
berbagai jenis layanan sehari-hari. 

3. Analytics 

Kombinasi penggunaan media sosial 
dan teknologi mobile secara natural 
menghasilkan titik data (data points) 
yang sangat banyak jumlahnya yang 
dikenal dengan nama big data. Salah 
satu karakteristik big data adalah 
4 V, yaitu volume (jumlah), velocity 
(kecepatan penambahan data), variety 
(jenis), dan veracity (tingkat akurasi 
data). Big data menjanjikan informasi, 
pola, serta tren atas perilaku pengguna 
yang bermanfaat untuk keperluan 
marketing, pengembangan layanan, 
ataupun perencanaan strategis sebuah 
organisasi.  

Walmart, salah satu raksasa 
supermarket yang berpusat di Amerika 
Serikat, mengumpulkan 2,5 petabytes 
data dari 1 juta pelanggan setiap 
jamnya (DeZyre, 2015). Ia memiliki data 
atas lebih dari 245 juta pelanggan di 
seluruh dunia yang terdiri dari data 
yang diperoleh melalui kunjungan 
website, cuitan di media sosial, 
penggunaan loyalty cards, dan basis 
data penjualan. Melalui kemampuan 

big data analytics, Walmart berhasil 
menerapkan terobosan layanan seperti 
efisiensi manajemen persediaan 
barang dan rekomendasi produk yang 
menggabungkan pola transaksi kartu 
kredit dan interaksi pelanggan di dalam 
toko.  

Pemanfaatan data analytics dapat 
dibagi tiga, yaitu: analisis atas perilaku 
pelanggan  (descriptive), prediksi atas 
terjadinya suatu peristiwa di masa 
datang (predictive) dan langkah-langkah 
yang diperlukan untuk mengantisipasi 
peristiwa di masa datang (prescriptive).   

4. Cloud 

Dari sisi infrastruktur, terobosan 
terbesar datang dari penggunaan 
komputasi awan (cloud computing) 
sebagai pendukung layanan informasi. 
Seiring dengan semakin banyaknya 
penyediaan layanan aplikasi yang 
dapat menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat, kebutuhan infrastruktur 
TI seperti jaringan, media penyimpan 
(storage), dan penyedia layanan (server) 
menjadi sangat dinamis. Organisasi 
besar maupun kecil berlomba-lomba 
menyediakan layanan prima namun 
tetap ekonomis dari sisi total biaya 
kepemilikan infrastruktur (total cost of 
ownership). 

Dengan penggunaan cloud, organisasi 
tidak direpotkan dengan pemeliharaan 
infrastruktur dan hanya perlu 
membayar sejumlah biaya tertentu 
kepada penyedia jasa komputasi 
awan. Pengguna dapat memilih jenis 
infrastruktur dan layanan apa saja 
yang disediakan di awan (internet). 
Selain terbebas dari pemborosan 
sumber daya, pengguna cloud juga 
mendapatkan manfaat berupa keahlian 
dan penggunaan teknologi infrastruktur 
terkini yang disediakan oleh penyedia 
jasa cloud.   

Pemerintah Amerika Serikat adalah 
contoh terkini atas penggunaan private 
cloud untuk layanan publik. Berbeda 
dengan public cloud, private cloud 
memiliki hak akses dan parameter 
keamanan yang lebih ketat. Jenis cloud 
ini menjanjikan keseimbangan yang 
baik antara kemudahan pengelolaan 
dan kerahasiaan data publik yang 
dimiliki pemerintah. Melalui program 

Cloud First, pemerintah AS tidak 
hanya mengefisienkan pemeliharaan 
infrastruktur tetapi juga mendukung 
kemampuan analytics atas milyaran 
data publik yang dimilikinya (Perepa, 
2013). 

Teknologi SMAC mempengaruhi 
dunia usaha secara sekaligus dan 
menyebabkan gelombang besar 
perubahan era teknologi informasi yang 
belum pernah terjadi sebelumnya. Jika 
sebelumnya kita telah menyaksikan 
konvergensi digital dalam bentuk 
menyatunya berbagai fungsi teknologi 
dalam satu perangkat keras (misal: 
smartphone), maka teknologi SMAC 
menyebabkan konvergensi dunia siber 
dan fisik sekaligus. Interaksi di dunia 
digital menembus batas ke dunia 
fisik, begitu juga sebaliknya. Respon 
terhadap teknologi disruptif tidak 
hanya berupa pembelian perangkat 
teknologi terbaru yang tersedia di pasar, 
melainkan juga memerlukan perubahan 
mendasar dari cara sebuah organisasi 
berpikir dan berkembang.  

Menuju Administrasi Perpajakan 
Progresif Sistem administrasi 
perpajakan yang progresif adalah 
sebuah sistem yang gesit (agile), 
antisipatif terhadap perubahan, dan 
selalu menerapkan cara-cara baru 
yang efektif dalam mencapai tujuan 
administrasi perpajakan. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, ada tiga 
fungsi utama yang harus dikembangkan 
oleh DJP, seperti tersebut di bawah ini: 

A. Fungsi penyelenggaraan layanan 
(service delivery) 

Layanan perpajakan yang berkualitas 
hanya dapat terselenggara berkat 
sinergi antara proses bisnis, teknologi, 
dan sumber daya manusia (SDM) 
yang baik. Fungsi penyelenggaraan 
layanan bertugas mewujudkan layanan 
perpajakan yang mudah, murah, dan 
terintegrasi (seamless integration) dengan 
perilaku penggunanya. Terdapat 
beberapa inisiatif yang dapat dilakukan 
DJP di area ini, yaitu: 

1) Reposisi kantor pelayanan pajak 
(KPP) 

Dunia usaha modern menuntut 
struktur organisasi yang ringan (lean) 
meskipun jumlah SDM-nya besar. 
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Birokrasi pemerintah terkenal lamban 
dalam bergerak dan berinovasi bukan 
karena jumlah pegawainya yang 
terlalu banyak, melainkan strukturnya 
yang berlebihan (excessive). Hal ini 
menyebabkan alur kerja harus melewati 
pintu yang terlalu banyak dan waktu 
yang terlalu lama.  

Kantor pelayanan modern harus mulai 
meninggalkan orientasi pada lokasi 
geografis (location-centred) dan beralih 
pada ketersediaan data (data-centred). Di 
era teknologi SMAC, pengguna layanan 
tidak lagi mau direpotkan untuk datang 
ke kantor pelayanan. Justru, pelayanan 
lah yang datang kepadanya bahkan 
sebelum ia sendiri mengetahui jenis 
layanan apa yang tepat baginya (melalui 
predictive analytics).  

Untuk itu, KPP perlu diagregasi ke 
tingkat kota-kota besar dan jenis-jenis 
layanan perpajakan dipindah utamanya 
menjadi berbasis mobile. Pelayanan 
tatap muka diminimalkan dan interaksi 
antara wajib pajak dan DJP dilakukan 
melalui teknologi (misal: contact centre 
dan e-services). Harus diakui bahwa 
kesiapan infrastruktur telekomunikasi di 
Indonesia masih belum merata. Namun, 
itu bukanlah kendala. DJP bersama 
instansi terkait lainnya justru harus 
mendorong peningkatan kapasitas 
infrastruktur di daerah-daerah tersebut 
agar dapat segera terlayani dengan 
baik.  

Untuk wilayah yang secara geografis 
sulit dijangkau, penggunaan drone 
sebagai bentuk autonomous vehicle 
adalah solusi yang menjanjikan. 
Perangkat ini secara swatantra 
(autonomous) bisa menjangkau tempat 
terpencil dan melakukan pemetaan 
wilayah dengan optimal. Sebelum 
mimpi itu terealisasi, DJP saat ini tengah 
mengembangkan Mobile Tax Unit 
(MTU) yang berfungsi sebagai penyedia 
layanan mobile yang yang mencakup 
pelaporan SPT Masa/Tahunan dan 
sinkronisasi data pembayaran pajak 
secara online. Dengan demikian, tidak 
ada alasan lagi bahwa WP tidak mampu 
dijangkau oleh pelayanan pajak. 

2) Perluasan media interaksi antara 
wajib pajak (WP) dan otoritas pajak 

Salah satu kunci sukses pemanfaatan 

teknologi SMAC dalam administrasi 
perpajakan adalah pemahaman 
atas perilaku dan interaksi antara 
pengguna layanan dan DJP sebagai 
penyedia layanan. Oleh karena itu, 
semakin banyak interaksi digital antara 
WP dan DJP maka semakin banyak 
informasi yang bisa didapatkan untuk 
keperluan pengembangan layanan dan 
peningkatan kepatuhan.  

Mobile apps adalah peluang inovasi 
nyata yang tersedia bagi DJP. Kalangan 
usaha di Indonesia saat ini sedang giat 
mengembangkan mekanisme digital 
payment dengan platform mobile. Dalam 
waktu dekat akan semakin banyak 
transaksi bank maupun non-bank yang 
menggunakan mobile apps sebagai alat 
pembayaran. DJP di saat yang sama 
harus menggunakan kesempatan ini 
untuk mendompleng platform yang 
dikembangkan dan menerbitkan 
regulasi yang menarik bagi pelaku 
usaha. 

Regulasi e-commerce sebaiknya tidak 
dibuat untuk tujuan penerimaan pajak 
jangka pendek (short-sighted). Menurut 
penulis, yang terpenting adalah 
mendorong agar sebanyak-banyaknya 
pelaku usaha berpindah dari ekonomi 
berbasis uang kas (cash economy) ke 
internet economy dengan jejak digital 
yang lengkap. Jika kita telah memiliki 
data transaksi dan perilaku bisnis wajib 
pajak, maka kepatuhan dan penerimaan 
pajak hanyalah persoalan waktu saja. 
Untuk itu, pemerintah harus mendorong 
industri teknologi keuangan (fintech) 
dalam mengembangkan platform 
digital payment yang adil, aman, mudah 
dijangkau, dan terpercaya. 

3) Perubahan paradigma pelayanan 
perpajakan 

Di era teknologi disruptif, pelayanan 
kepada pelanggan harus diarahkan 
agar menjadi lebih ringan (lean). Sebagai 
contoh, kemunculan sharing economy 
dalam beberapa tahun terakhir yang 
didorong oleh adanya kebutuhan 
intermediasi agar layanan kepada 
pelanggan menjadi lebih mudah dan 
murah. Melalui Airbnb, misalnya, 
pemilik rumah tidak perlu lagi repot-
repot mengiklankan propertinya untuk 
layanan akomodasi. Begitu halnya bagi 
pencari akomodasi, ia dengan mudah 

mampu mendapatkan jenis akomodasi 
yang diinginkan berkat bantuan Airbnb 
sebagai perantara. 

Berbekal prinsip yang sama, DJP 
dapat mengembangkan layanan yang 
berdampak luas. Dalam administrasi 
perpajakan, tujuan pelayanan dapat 
dibagi dua, yaitu: (1) kemudahan 
pemenuhan kewajiban perpajakan, 
dan (2) tersedianya data pemenuhan 
kepatuhan perpajakan untuk keperluan 
pengembangan layanan. Untuk 
mencapai kedua hal tersebut, DJP harus 
bertransformasi dari penyedia layanan 
menjadi pengampu data layanan.  

Menurut penulis, kebutuhan utama 
DJP adalah kepemilikan data atas 
layanan perpajakan, bukan penyediaan 
layanan itu sendiri. Sepanjang layanan 
perpajakan dapat terselenggara 
dengan baik, maka tidak masalah 
apakah layanan itu disediakan 
oleh DJP atau pihak lain. Misal, DJP 
dapat mengembangkan mekanisme 
pelaporan SPT yang terintegrasi dengan 
pembayaran pajak di bank persepsi atau 
pihak ketiga. 

Bahkan, DJP tidak perlu lagi menerima 
SPT secara langsung di KPP jika 
ada cara atau pihak lain yang dapat 
menyelenggarakan layanan tersebut 
dengan baik.  

Bank persepsi dan lembaga keuangan 
umumnya memiliki banyak jaringan 
di seluruh Indonesia. DJP dapat 
memanfaatkan jaringan ini dan 
berperan sebagai intermediary dalam 
transaksi bisnis antara WP dengan 
institusi keuangan. Dengan teknologi 
smart cards, misalnya, data WP 
yang diisikan di dalam kartu pintar 
akan menjadi portable dan dapat 
dimanfaatkan oleh pihak ketiga 
sebagai penyedia layanan perpajakan. 
Inisiatif ini di saat yang sama dapat 
memanfaatkan komputasi awan (cloud) 
sehingga pemeliharaan infrastruktur di 
DJP menjadi lebih efisien.   

B. Fungsi intelijen lapangan (field 
intelligence) 

Intelijen lapangan adalah fungsi 
komplemen dari semakin banyaknya 
data wajib pajak yang tersedia secara 
digital. Peningkatan jumlah data digital 
tidak berarti bahwa informasi lapangan 
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(field information) tidak diperlukan lagi. 
Sebaliknya, fungsi ini sangat diperlukan 
untuk melakukan uji silang atas 
interaksi yang terjadi di dunia siber dan 
fisik. Intelijen lapangan di sini bermakna 
menggunakan kepandaian (intelligence) 
dalam melakukan aksi lapangan. Di 
antara inisiatif yang dapat dilakukan 
DJP di bidang ini adalah: 

1) Konvergensi aktor lapangan 

Dalam proses bisnis DJP, terdapat 
beberapa aktor yang terjun langsung 
ke lapangan dan berhadapan dengan 
WP baik secara langsung maupun tidak 
langsung, misal: petugas penyuluh, 
ekstensifikasi, penilai, jurusita, Account 
Representative, petugas intelijen, dan 
pemeriksa pajak. Para petugas tersebut 
seringkali tidak mendapatkan informasi 
yang utuh (single truth) tentang WP 
maupun area yang didatanginya. 
Penulis berpendapat bahwa petugas 
pajak yang turun ke lapangan boleh 
berbeda-beda sesuai dengan tugasnya 
masing-masing, namun kunjungan 
ke lapangan harus terstandarisasi 
dan dikoordinasi oleh satu pihak agar 
tercipta informasi yang utuh dan 
dampak kunjungan yang maksimal.  

Sebagai contoh, petugas penyuluh, 
ekstensifikasi, jurusita, intelijen, 
dan pemeriksa pajak seharusnya 
memiliki keterampilan (skillset) dan 
pelatihan yang serupa agar mereka 
dapat berganti-ganti peran dan 
melakukan pengamatan lapangan 
dengan baik. Kunjungan lapangan 
(field visit) adalah kesempatan yang 
mahal baik dari sisi biaya, waktu, 
maupun tenaga. Oleh karena itu, 
perlu strategi yang tepat untuk 
mengoptimalkan setiap kunjungan 
lapangan. Setiap kunjungan adalah data 
yang kemudian terakumulasi sebagai 
sebuah pengetahuan utuh atas wajib 
pajak maupun area yang dikunjungi. 
Konvergensi aktor lapangan juga 
bermanfaat untuk optimalisasi SDM DJP 
sehubungan dengan dimungkinkannya 
pergeseran peran antar pegawai. 

Profiling penggunaan media sosial 
adalah salah satu bentuk pemanfaatan 
teknologi SMAC yang dapat 
meningkatkan nilai tambah kunjungan 
lapangan. Setiap petugas pajak yang 
melakukan kunjungan lapangan dapat 

dibekali dengan profil penggunaan 
media sosial dari WP yang akan 
dikunjungi. Dengan demikian, petugas 
memiliki informasi real-time atas 
perilaku WP yang bermanfaat untuk 
pengecekan silang data internal dan 
eksternal.     

2) Basis data perpajakan dengan 
dukungan augmented reality 

Kemunculan teknologi disruptif 
ditandai dengan meleburnya batas 
dunia digital dan fisik yang dikenal 
dengan cyberphysical systems. Interaksi 
melalui dua dunia ini secara bersamaan 
melahirkan peluang pemanfaatan data 
yang lebih luas. 

Kemunculan permainan Pokemon-
Go dalam mobile apps dengan 
menggunakan teknologi augmented 
reality adalah contoh terbaru dari 
fenomena ini. Pengguna game 
dapat mengarahkan kamera dalam 
smartphone-nya kepada suatu objek dan 
akan mendapatkan gambar monster 
Pokemon di dalam layar smartphone di 
atas gambar objek tersebut sebagai 
objek permainan. 

Berbekal prinsip yang sama, DJP dapat 
menggabungkan data digital dan 
data fisik sekaligus dalam kegiatan 
intelijen lapangan. Petugas lapangan 
dapat mengarahkan smartphone-nya 
ke sebuah objek pengamatan (misal: 
properti WP, kawasan industri, foto 
diri terlapor dalam kasus pidana pajak) 
dan seketika mendapatkan ringkasan 
informasi kepatuhan WP maupun 
indikator ekonomi kawasan industri 
tersebut yang ditampilkan di layar 
smartphone petugas. Selain itu, petugas 
lapangan juga dapat melengkapi basis 
data perpajakan tersebut dengan 
mengunggah foto-foto lapangan 
terbaru dari hasil kunjungannya.  

Tidak ada yang mustahil dari penerapan 
teknologi di atas. DJP telah merintis 
jenis teknologi ini melalui sistem 
geo-tagging  yang menampilkan lokasi 
geografis titik-titik ekonomi dan 
kepatuhan WP berbasis peta digital. 
Kegiatan intelijen lapangan di masa 
datang akan semakin banyak bertumpu 
pada location-aware systems seperti ini.  

 

C. Fungsi kepatuhan (compliance) 

Misi utama sistem administrasi 
perpajakan adalah mendorong 
kepatuhan pajak. Tak pelak, fungsi 
kepatuhan adalah fungsi yang sangat 
vital dan harus mendapatkan perhatian 
utama dari para pengambil keputusan 
di DJP. Beberapa inisiatif yang dapat 
dilakukan terkait fungsi kepatuhan 
adalah: 

1) Revitalisasi peran Account 
Representative sebagai data scientist 

Sejalan dengan agregasi KPP ke kota-
kota besar, peran AR harus berubah 
dan tidak lagi berkutat dengan urusan 
administrasi. AR memiliki ruang lingkup 
tugas yang sangat penting di DJP. 
Sayangnya, dukungan TI yang minim 
dan beban kerja klerikal yang berlebihan 
membuat tugasnya sebagai pengawas 
kepatuhan WP sering tidak optimal. 
Fungsi kepatuhan adalah fungsi yang 
membutuhkan kemampuan analisis 
multidisiplin yang tinggi dan memegang 
peranan penting dalam sistem 
perpajakan self-assessment.  

Segala bentuk surat permohonan 
WP sudah seharusnya diterima dan 
diselesaikan secara otomatis melalui 
sistem informasi yang andal. Konsultasi 
perpajakan dengan WP juga seyogyanya 
diserahkan kepada petugas di bidang 
pelayanan apabila sistem informasi 
nantinya telah memuat seluruh data 
transaksi dan kepatuhan WP (taxpayer 
accounts) dengan lengkap. Dengan 
demikian, AR dapat berkonsentrasi 
penuh melakukan analisis data untuk 
meningkatkan kepatuhan WP.  

Ketika semua layanan kepada WP 
telah difasilitasi dengan baik secara 
elektronik, maka DJP memiliki 
keleluasaan untuk memberdayakan 
SDM-nya ke bisnis utama (core business) 
sebuah administrasi perpajakan, yaitu 
fungsi kepatuhan. Dan ketika semua 
data tersedia secara digital baik dari 
lapangan maupun aplikasi, sensor, dan 
perangkat TI lainnya maka perwujudan 
fungsi kepatuhan sesungguhnya 
adalah dalam bentuk pemanfaatan 
data analytics. Oleh karena itu, tidak 
ada pilihan lain selain mendidik AR 
sebagai data scientist dan tidak lagi 
menggunakan istilah AR untuk peran 



WARTA FISKAL | EDISI  #6/2016
33

FOKUS

tersebut. 

2 Pengelolaan risiko kepatuhan multi-
dimensi (multidimensional compliance 
risks) 

Pengawasan kepatuhan WP harus 
dilakukan secara sistematis dan 
komprehensif. DJP telah merintis 
sebuah kerangka berpikir (framework) 
untuk pengelolaan risiko kepatuhan 
yang dikenal dengan Compliance 
Risk Management (CRM). Kerangka 
berpikir ini akan mendasari bagaimana 
DJP memperlakukan tiap-tiap WP 
dalam hubungannya dengan fungsi 
kepatuhan. Misal, apakah seorang WP 
akan diperiksa, tindakan apa saja yang 
akan dilakukan untuk meningkatkan 
kepatuhan WP sektor tertentu adalah 
contoh-contoh pertanyaan yang dapat 
dijawab melalui penggunaan CRM 
sebagai kerangka fungsi kepatuhan.  

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya 
adalah bagaimana kerangka berpikir 
ini tidak hanya menjadi buku panduan 
yang bersifat statis. Pengelolaan 
risiko kepatuhan harus mampu 
diterapkan secara fleksibel sesuai 
dengan perkembangan ekonomi yang 
bersifat dinamis. Contoh, industri migas 
tampak sangat seksi tahun lalu namun 
penurunan harga minyak dunia tahun 
ini membuat realisasi penerimaan pajak 
di sektor ini juga terkena imbasnya. 
CRM harus mampu mengantisipasi 
perubahan ekonomi global seperti ini.  

Untuk itu, pemanfaatan data 
analytics dapat menjadi pelengkap 
CRM dalam menjalankan fungsi 
kepatuhan. Kemampuan data 
analytics yang memadai tidak hanya 
akan meningkatkan pengawasan 
kepatuhan WP tetapi juga akurasi 
dalam melakukan prognosa (forecast) 
penerimaan pajak tahun depan dan 
tahun berjalan. Berdasarkan data 
transaksi dan perilaku WP yang 
dikirimkan melalui mobile apps, smart 
cards, sensor, augmented reality, tren 
media sosial, exchange of information, dan 
e-services (e-faktur, e-filing, e-registration), 
DJP dapat melakukan berbagai jenis 
analisis untuk keperluan kepatuhan dan 
penerimaan pajak. 

Fungsi data analytics sebagai tulang 
punggung fungsi kepatuhan 

Struktur organisasi DJP yang mengelola 
fungsi kepatuhan juga harus gesit 
(agile) dan sejalan dengan fungsi-
fungsi lainnya. Di tingkat kantor pusat 
harus ada divisi yang secara khusus 
merumuskan dan menjabarkan fungsi 
kepatuhan yang selaras dengan 
pelaksanaan fungsi kepatuhan di kantor 
vertikal. Misalnya, ada divisi kepatuhan 
perusahaan grup dan perusahaan 
internasional di kantor pusat yang 
bekerja sama secara dekat dengan 
Kanwil WP Besar dan Khusus termasuk 
dengan divisi pemeriksaan yang 
menjalankan fungsi pemeriksaan atas 
WP dalam kelompok ini.  

Hal di atas juga berlaku untuk 
pengawasan kepatuhan WP per sektor 
usaha. Sejalan dengan agregasi KPP 
dan peran AR sebagai data scientist, 
pengawasan kepatuhan WP tidak 
lagi didasarkan pada lokasi geografis. 
Sebaliknya, fungsi kepatuhan dapat 
dibagi per sektor mulai dari kantor 
pusat hingga kantor vertikal. Dengan 
demikian, SDM fungsi kepatuhan akan 
terbentuk dalam cluster-cluster keahlian 
sektoral yang mampu menghasilkan 
analisis perpajakan yang tajam dari hulu 
ke hilir.      

Untuk sektor ritel, misalnya, DJP sedang 
mengembangkan Cash Receipt System 
(CRS) yang memungkinkan DJP untuk 
mendapatkan data transaksi cash 
register dari penjualan ritel secara 
otomatis melalui chip khusus yang akan 
dipasang di setiap mesin cash register. 
Banyak sekali data yang akan dihasilkan 
oleh penggunaan sistem CRS ini dan 
perlu banyak data scientist berkualitas 
untuk mendapatkan hasil analisis data 
yang bermanfaat untuk kepatuhan 
pajak.    

Sejak tahun 2014 DJP telah memiliki 
Pusat Analisis Perpajakan (Center for 
Tax Analysis) yang menjadi embrio 
dibentuknya fungsi data analytics 
sebagai pendukung fungsi kepatuhan. 
Unit ini perlu direplikasi ke tingkat 
kantor vertikal sesuai dengan peran 
baru AR sebagai data scientist. Fungsi 
data analytics di kantor pusat dan unit 
vertikal harus sejalan dengan cluster 
keahlian sektoral yang telah ditentukan 
sebelumnya.  

Seperti telah diuraikan sebelumnya, 

sistem administrasi perpajakan 
yang progresif adalah sistem yang 
mampu menerapkan cara-cara baru 
dalam mencapai tujuan administrasi 
perpajakan secara efektif. Dalam hal ini, 
penulis berpendapat bahwa kepatuhan 
pajak adalah tujuan utama administrasi 
perpajakan yang dapat diwujudkan 
melalui tiga kelompok fungsi utama dan 
beberapa fungsi pendukung sebagai 
mana diilustrasikan pada Gambar.1.  

Berkenaan dengan kepatuhan pajak, 
penulis berpendapat bahwa teknologi 
SMAC mampu mendorong paradigma 
kepatuhan yang baru. Jika selama 
ini kita menyebut kepatuhan pajak 
sebagai kepatuhan sukarela (voluntary 
compliance), maka di era teknologi 
SMAC kita beralih kepada kepatuhan 
terkondisi (conditioned compliance). 
Di sektor privat, teknologi SMAC 
melalui personalisasi telah mampu 
merekomendasikan pelanggan untuk 
membeli produk berdasarkan perilaku 
dan gaya hidupnya. Di sektor publik, 
sudah seharusnya kita juga mampu 
memanfaatkan teknologi SMAC 
untuk mengondisikan dan membuat 
WP memenuhi kewajiban pajaknya 
sesuai dengan perilakunya. Dengan 
demikian, patuh atau tidak patuh 
bukan lagi sebuah pilihan bagi WP. 
Pilihan sesungguhnya dalam conditioned 
compliance adalah menentukan 
cara manakah yang akan membuat 
kepatuhan pajak meningkat melalui 
layanan yang mudah, murah, dan 
terintegrasi dengan perilaku WP.    

Penutup 

Bagi sebagian orang, gagasan-gagasan 
yang disajikan dalam artikel ini terkesan 
mustahil layaknya pekerjaan mengecat 
langit. Bagi sebagian lainnya, ulasan 
dalam artikel ini bukan lagi soal 
mungkin atau tidak mungkin, namun 
soal bagaimana cara mewujudkannya. 
Kita perlu menyadari bahwa semua 
keberhasilan berawal dari mimpi yang 
kemudian dituangkan menjadi rencana. 
Beberapa inisiatif yang disebutkan 
sebelumnya seperti CRS, CRM, smart 
cards, geotagging, dan data analytics 
adalah program-program yang saat 
ini sedang dikembangkan dengan 
cermat oleh pihak-pihak terkait dalam 
tubuh DJP. Masing-masing pihak 
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hanya perlu terus bekerja sama dan 
bersungguh-sungguh serta berani 
dalam mewujudkan visi administrasi 
perpajakan yang progresif.   

Di era sebelumnya, teknologi informasi 
dikenal sebagai pendukung (enabler) 
dari inovasi yang dilakukan oleh 
sebuah organisasi. Kini, era itu telah 
berakhir. Di era teknologi disruptif, TI 
adalah pencetus (driver) inovasi dari 
sebuah organisasi. Kenyataan bahwa 
kondisi infrastruktur telekomunikasi 
dan kapasitas SDM di negeri kita tidak 
merata tidak serta merta membuat kita 
menutup mata dan menerima keadaan 
ini sebagai fakta yang tidak bisa diubah. 
Sebagai perwujudan pemerintah, 
DJP harus mendorong pemanfaatan 
teknologi melalui caracara yang optimal. 
Dalam hal ini, kebijakan pengadaan 
barang/jasa TIK juga harus gesit (agile) 
dalam merespon perubahan dunia 
usaha.   

DJP sebagai pelopor reformasi 
birokrasi berada di posisi dan 
momentum yang sangat tepat untuk 
melakukan terobosan-terobosan 
baru melalui teknologi. Ide-ide yang 

dituangkan dalam artikel ini dapat 
menjadi tambahan perspektif dalam 
pengembangan organisasi DJP di 
masa depan yang banyak digaungkan 
akhir-akhir ini. Kesuksesan DJP 
dalam bertransformasi akan menjadi 
contoh nyata dalam menginspirasi 
dan mendorong instansi-instansi 
lainnya baik di dalam maupun di luar 
lingkungan Kemenkeu untuk terus 
berinovasi. Jika kita ingin menjadi 
administrasi perpajakan berkelas dunia, 
maka kita harus mulai berpikir kelas 
dunia dan tidak menjadikan kondisi 
saat ini sebagai sumber keterbatasan. 
Mengutip sebuah pernyataan (quote) 
yang terpampang di Museum BMW di 
Jerman, “There is no limit to imagination. An 
open mind and the courage to challenge the 
status quo are the basic ingredients for every 
innovation.” 
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Gambar 1 – Fungsi Utama Sistem Administrasi Perpajakan Progresif 
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Jakarta, (30/11): Kementerian Keuangan menggelar seminar 
nasional bertajuk Tantangan Pengelolaan APBN dari Masa ke 
Masa. Seminar digelar di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, 
Kompleks Kementerian Keuangan dengan menghadirkan tiga 
narasumber yang pernah menjadi Menteri Keuangan Republik 
Indonesia, yaitu Prof. Dr. Boediono, Dr. Chatib Basri dan Dr. 
Sri Mulyani Indrawati yang saat ini kembali menjabat sebagai 
Menteri Keuangan. Acara yang juga disiarkan langsung oleh 
BPPK TV ini dipandu oleh Suahasil Nazara, Kepala Badan 
Kebijakan Fiskal.

Dalam seminar tersebut, baik Boediono, Chatib Basri dan 
Sri Mulyani sepakat bahwa menyusun APBN yang kredibel 
merupakan suatu hal mutlak yang harus dilakukan oleh 
Kementerian Keuangan, siapapun pemimpinnya. Boediono 
mencontohkan, pada masa periode jabatannya (2001 – 2004), 
ada beberapa tantangan yang ia hadapi, seperti pengelolaan 
utang negara pasca krisis 1998 dan belum baiknya sistem 
penganggaran dalam APBN.  Dalam situasi tersebut, 
menurutnya APBN tidak boleh menjadi sumber masalah 
melainkan harus menjadi solusi dari permasalahan yang 
terjadi. “APBN jangan sampai menjadi penyebab dari krisis” 
ujarnya. 

Sejalan dengan yang diungkapkan Boediono, Menkeu Sri 
Sri Mulyani menyampaikan betapa pentingnya menjaga 
APBN tetap kredibel. Menurutnya, APBN yang kredibel dapat 
digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagai instrumen 
penting untuk menenangkan para pelaku ekonomi jika terjadi 
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gejolak dalam perekonomian. “Selama APBN yang menjadi 
backbone Kementerian Keuangan merupakan APBN yang 
kredibel, maka kita bisa memimpin, kita bisa memberikan 
signaling dan menenangkan pelaku ekonomi” jelas Menkeu.

Lebih lanjut ia mengatakan, tidak hanya pada saat terjadi 
gejolak, APBN juga dapat dijadikan sebagai solusi dari segala 
macam situasi ekonomi. “APBN tidak seharusnya menjadi 
sumber masalah, namun menjadi solusi. Waktu ekonominya 
boom kita menjadi counter cyclical untuk mengademkan 
ekonomi, waktu ekonomi lemah maka kita bisa menjadi 
counter untuk men-stimulate (ekonomi)” ungkapnya.

Chatib Basri yang hadir sebagai narasumber ketiga 
menambahkan dari pengalamannya sebagai Menkeu, 
bahwa APBN yang kredibel merupakan kunci penting bagi 
pemerintah. Oleh karena itu, dalam menyusun APBN yang 
kredibel para policy maker harus memperhatikan siklus 
ekonomi dengan melihat stabilitas makro ekonomi (is/pg)

Seminar Nasional: Tantangan 
Pengelolaan APBN dari Masa ke 
Masa
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Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan kompetisi Inovasi Pelayanan 
Publik Tahun 2016 merupakan wujud dari program one agency, one 
innovation yang mewajibkan kementerian, lembaga, pemerintah 
provinsi, kabupaten/kota menciptakan minimal satu inovasi setiap 
tahun. Kompetisi serupa juga digelar secara international oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dikenal dengan United 
Nation Public Services Award (UNPSA).

Ditetapkan  Top 35 melalui Keputusan Menteri PANRB No. 99/ 
2016 tentang Penetapan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 
2016.  Merupakan hasil seleksi  dari Top 99 Inovasi Pelayanan 
Publik, dari 2.476 inovasi peserta kompetisi inovasi pelayanan 
publik 2016.  Top 35 ini terdiri dari 3 kementerian, 2 lembaga, 8 
provinsi, 14 kabupaten, 5 kota, 3 BUMN/BUMD.

Gambar Penerima TOP 35 kompetisi innovasi 
Pelayanan Publik

35

No Judul Inovasi Instansi
KEMENTERIAN

 1. Minerba On Map Indonesia (MOMI) Ditjen Minerba Kemenetrian  ESDM
2 Publikasi Formasi jabatan Notaris secara Real Time Dit Perdata Ditjen AHU Kementerian 

Hukum dan HAM
3 Transparansi dan Realtime Data Penerimaan Negara 

melalui Aplikasi Monitoring Transaksi MPN G-2 
(Dashboard MPN G-2)

Direktorat Sistem Perbendaharaan 
Kementerian keuangan

LEMBAGA

4 Wajah Baru Website BPS se Indonesia : Easy to 
Manage, Multi Devices, Dynamic Table, dan Multi View

Direktorat Diseminasi Statistik Badan 
Pusat Statistik (BPS)

5 Panic Button On Hand Polres Malang Kota Polres Malang Kota, Kepolisian RI

Kementerian Keuangan termasuk salah satu top 35 yang menerima 
penghargaan Inovasi Pelayanan Publik untuk program  Transparansi dan 
Realtime Data Penerimaan Negara melalui Aplikasi Monitoring Transaksi 
MPN G-2 (Dashboard MPN G-2) Direktorat Sistem Perbendaharaan 
Kementerian keuangan

Tabel Penerima TOP 35 kompetisi innovasi Pelayanan Publik untuk 
Katergori Kementerian dan Lembega
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Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation)

inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, 
mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada 
akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut.

Berikut contoh dari Inovasi Disruptif (disruptif innovation) dan 
Pasar Terganggu oleh Inovasi (market disrupted by innovation) 
adalah:

• Ensiklopedia cetak, pasar terganggu oleh inovasi Wikipedia

• Telegrafi, pasar terganggu oleh inovasi Telepon

• Mainframes, pasar terganggu oleh inovasi Minicomputers

• Minicomputers, pasar terganggu oleh inovasi Komputer 
Pribadi (PC)

• Floppy Disk, pasar terganggu oleh inovasi CD dan USB

• CRT, pasar terganggu oleh inovasi LCD 

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 

pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah 
RI (SKK Migas), merupakan Badan Usaha Tetap atau 
Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Blok 
atau Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk melakukan 
kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi di 
Indonesia.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana 
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai 
tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Kawasan pabean

kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, 
bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu 
lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cuka

e- Filing Pajak

suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara 
elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui 
internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (http://
www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau 
Application Service Provider (ASP).

Sistem Self Assessment  
suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan 
tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk :

• berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan 
NPWP [nomor pokok wajib pajak];

• menghitung, memperhitungkan, membayar dan 
melaporkan sendiri pajak terutang

Jalur Hijau 

jalur yang diperuntukkan bagi importir dengan track record 
yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat rendah 
risiko (low risk) dengan proses pelayanan dan pengawasan 
pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan 
pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen 
setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang 
(SPPB).

Global Competitiveness Index 
ukuran daya saing setiap negara dengan mengunakan 
126 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar yaitu 
kelembagaan, infrastruktur, lingkungan makro ekonomi, 
pendidikan dasar dan kesehatan, pendidikan tinggi dan 
pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, 
pengembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran 
pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.

Glosarium

GLOSARIUM
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Pada suatu hari, tampak seorang 
pemuda berdiri termangu-mangu di 
tepi sebuah jembatan dengan sungai 
yang berair deras di bawahnya. 
Sesekali matanya menerawang jauh, 
menarik napas panjang, dan wajahnya 
menunjukkan dia sedang frustrasi dan 
putus asa.

Si pemuda berkata sendiri, “Semua 
kenikmatan duniawi telah aku cicipi. Aku 
kaya raya, pernah bepergian ke tempat-
tempat indah di seluruh dunia dan 
menikmati semua makanan lezat serta 
kenikmatan yang dapat dibeli dengan 
uang. Saat ini aku sungguh tidak 
bahagia. Anak kesayanganku meninggal 
dunia, istriku pun pergi meninggalkan 
aku. Lalu, untuk apalagi aku hidup di 
dunia ini? Biarpun aku memiliki harta 
kekayaan, tetapi hatiku kosong dan 
menderita.” Setelah itu, si pemuda 
tampak bersiap-siap  menceburkan diri 
ke dalam sungai, bunuh diri.

Pada saat yang bersamaan, seorang 
pengemis berpakaian kumal 
menghampiri dia. “Tuan yang baik, 
tolong beri saya sedikit uang untuk 
makan. Saya doakan semoga Tuan 
selalu sehat dan berumur panjang.”

Mendengar permintaan pengemis itu, si 
pemuda segera mengeluarkan dompet 
dari sakunya. Ia mengambil semua uang 
yang ada dan memberikannya kepada 
si pengemis sambil berkata, “Ambillah 
semua uang ini.”

“Semua ini?” Tanya si pengemis tidak 
percaya.

“Iya, ambillah semua. Karena di 
tempat yang akan kutuju, aku tidak 
lagi memerlukannya,” kata si pemuda 
sambil mengalihkan pandangannya 

kembali ke arah sungai di bawah 
jembatan.

Si pengemis rupanya merasakan 
sikap pemuda yang agak janggal. Ia 
memegang dan memandangi uang 
itu sejenak, kemudian cepat-cepat 
dikembalikannya uang itu sambil 
berkata, “Tidak ah, tidak jadi. Aku 
memang seorang pengemis, tetapi 
aku bukan seorang pengecut dan 
aku tidak akan mengambil uang dari 
seorang pengecut. Ini, bawalah uang ini 
bersamamu ke sungai itu.” Pengemis 
itu pun segera pergi dari sana sambil 
berteriak lantang, “Selamat tinggal tuan 
pengecut!”

Mendengar ucapan  si pengemis, 
pemuda itu terpana kaget. Perasaan 
puas dan bahagia sejenak yang 
dirasakan karena bisa memberi uang 
ke pengemis, lenyap seketika. Dia 
sangat ingin si pengemis menerima 
pemberiannya, apalagi di saat ia akan 
mengakhiri hidupnya, tetapi itu pun 
tidak bisa.

Tiba-tiba, pemuda itu sadar, ternyata 
dengan memberi kepada orang lain, 
telah membuat dirinya merasa bahagia. 
Ini merupakan sebuah perasaan dan 
pengetahuan baru bagi pemuda itu. 
Kemudian, dia kembali memandang 
ke arah sungai itu sekali lagi, lantas 
berpaling dan berjalan pergi mengejar 
si pengemis. Dia ingin mengucapkan 
terima kasih dan memberitahu bahwa 
dia tidak akan menjadi seorang 
pengecut. Dia berjanji di dalam dirinya, 
bahwa dia akan kembali berjuang, untuk 
mendapatkan kebahagiaan dengan 
memberi kepada orang-orang yang 
membutuhkan.

RENUNGAN

Sahabat luar biasa,

Begitu mengenaskan mendengar orang 
mengakhiri hidupnya dengan jalan 
pintas. Dan terasa lebih mengenaskan 
lagi kalau kita mendengar orang bunuh 
diri hanya gara-gara masalah sepele. 
Keberanian harus diletakkan dalam 
porsi yang benar. Selayaknya kaya 
mental yang tertanam adalah ”berani 
hidup”, bukan ”berani mati”.

Kita melakukan itu semua karena 
sebuah alasan yakni hidup adalah 
tanggung jawab! Laksana seorang 
pejuang, apapun medan pertempuran di 
depan yang akan kita hadapi, kita punya 
kewajiban untuk menyelesaikannya. 
Kita punya tanggung jawab untuk 
menjalaninya. Apapun hasil nantinya, 
nilai kenikmatan sejati sebenarnya 
terletak pada proses perjuangan itu 
sendiri. Apalagi, jika hasil perjuangan itu 
bermakna pula bagi orang lain.

Karena itu, hidup akan jauh lebih 
bermakna jika kita bisa memberi 
sesuatu kepada orang lain. Itulah 
salah satu bentuk tanggung jawab kita 
sebagai manusia. Dan jika ini kita sadari 
sepenuhnya dan kita perjuangkan 
dengan tekad kuat dilandasi ketulusan 
hati, maka kesuksesan yang kita 
raih akan jauh lebih berarti. Dengan 
begitu, saat menghadapi tantangan, 
mental kita akan semakin terlatih dan 
siap menghadapinya dengan penuh 
keberanian. Mari,  jauhkan diri dari sikap 
berani mati secara pengecut, tetapi kita 
harus berani hidup secara Ksatria, maka 
hidup akan jauh lebih bernilai. Dikutip 
dari http://www.andriewongso.com/

Hidup adalah 
Tanggung Jawab



Telah Terbit
Buku ini akan sangat berguna bagi 
kalangan yang ingin mengetahui 
perkembangan peraturan dan kegiatan 
usaha industri pembiayaan di Indonesia 
dari masa ke masa serta bagaimana 
kinerja industri pembiayaan tersebut 
dapat tumbuh dan berkembang sejalan 
dengan keadaan perekonomian yang silih 
berganti pasang dan surut dari waktu 
ke waktu. Buku ini juga bermanfaat bagi 
mereka yang mengelola dan menjalankan 
perusahaan pembiayaan, bagaimana 
perusahaan dikelola sebaik mungkin 
dalam era regulasi yang semakin baik, 
jenis kegiatan usaha pembiayaan yang 
semakin luas, tingkat kompetisi yang 
semakin ketat dan tingkat risiko yang 
semakin bertambah. Dalam buku ini juga 
ditambahkan bahwa untuk penilaian kinerja 
Perusahaan Pembiayaan yang dinilai selain 
faktor Rasio Permodalan, Kualitas Piutang 
Pembiayaan, Rantabilitas, Likuiditas, 
juga ditambahkan mengenai Kualitas 
Manajemen yang merupakan bagian dari 
penilaian Tata Kelola Perusahaan.

Disclaimer 
 

Pandangan, gagasan, atau ide yang termuat dalam majalah  ini bukanlah  
representasi dari pikiran atau kebijakan yang keluar dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian 

Keuangan RI, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab profesional penulis
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