
WARTA FISKAL | EDISI  #2/2017
1



WARTA FISKAL | EDISI  #2/2017
2

                                           

waspada  antisipatif  responsif

Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya 
sekedar ulasan tertulis.Panjang naskah antara 1500-2000 kata di luar tabel dan grafik. 

Silakan kirim ke :  
warta@fiskal.depkeu.go.id.  

Foto:   

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati , The 3rd IDB Sovereign 

Investment  Forum, Tanggal 10 April  2017 di Jakarta

Diterbitkan oleh: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI.  
Penangungjawab: Arif Baharudin Dewan Redaksi: Syahrir Ika, Endang Larasati, Makmun, Agunan P. Samosir, Hidayat Amir, Adrianus 

Dwi Siswanto, Praptono Djunedi, Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanty Editor: Azharianto Latief Baroto. Rita Helbra Tenrini,  
Marcellino Putra Eman, Akhmad Yasin, Bagus Rosyid, Cornelius Tjahjaprijadi, Sidiq Suryo Nugroho, Arif Taufiq Nugroho .  

Desain Grafis: Yazid Bastomi, Amal Maulana Karim  Sekretariat: Adya Asmara M, Anggi Pratiwi, Raden Ardi Prasadya,  
Indha Sendari Putri J, Decky Tantyo D. 

IDB Sovereign Investment Forum,  
Menkeu: Indonesia adalah destinasi  
investasi yang menarik



WARTA FISKAL | EDISI  #2/2017
3

EDITORIAL

3
                                           

Suatu Negara disebut mandiri bila Negara tersebut 

bisa membangun dan melayani masyarakatnya dengan 

kemampuan sendiri (self financing), yaitu kapasitas 

penerimaan yang bersumber dari pajak mencukupi 

atau melebihi kebutuhan belanja negara tersebut. Ini 

impian semua negara, akan tetapi sedikit sekali negara 

yang mampu mencapai level seperti ini. Kebanyakan 

negara memiliki postur anggaran yang belanjanya 

didesain lebih besar dari kemampuan penerimaan 

pajak. Pemerintah memilih kebijakan defisit (deficits 

budget) untuk memacu pertumbuhan yang lebih cepat. 

Konsekuensinya, negara tersebut harus berutang, baik 

dari luar negeri maupun dari dalam negeri, untuk 

menutup fiscal gap. 

Persoalannya, posisi utang suatu negara ada batasannya 

agar tidak membuat negara tersebut terjebak pada 

kondisi default dan mengganggu kesehatan fiskal. 

Yunani dan beberapa negara di kawasan Eropa pernah 

mengalami masalah ini pada tahun 2010 karena tidak 

mampu membayar utang pemerintah dalam jumlah 

besar yang jatuh sudah tempo. Kasus ini menimbulkan 

krisis finansial di Uni Eropa yang dampaknya terasa 

di semua negara, termasuk Indonesia. Negara-negara 

tersebut berutang terlalu banyak, tetapi memiliki 

manajemen utang yang buruk sehingga kurang 

memperhitungkan risiko fiskal yang bersumber dari 

utang. Ada kesepakatan bahwa posisi utang pemerintah 

yang optimal adalah rasionya terhadap GDP tidak 

boleh melebihi 60 persen. Bila berpedoman pada teori 

ini, maka untuk kasus Indonesia yang debt to GDP-

nya sekitar 25-28 persen bisa ditafsir sebagai kondisi 

yang aman, di mana posisi ini menjamin adanya fiscal 

sustainability. Rasio itu memberikan signal bahwa 

Indonesia masih boleh menambah utang. Namun, 

langkah hati-hati diperlukan agar penambahan utang 

jangan sampai menimbulkan masalah baru.

Untuk memitigasi risiko utang, pemerintah harus 

mengupayakan peningkatan penerimaan pajak. Untuk 

tujuan itu, hanya tersedia beberapa cara. Pertama, 

benahi administrasi pajak agar dapat menjaring 

banyak wajib pajak yang selama ini belum dan tidak 

taat pajak. Cara ini sudah dilakukan pemerintah, akan 

tetapi masih belum optimal sehingga harus terus 

diperbaiki. Kedua, memperluas basis pajak dengan 

menjaring sumber-sumber pajak yang selama ini 

penetrasinya masih rendah. Usaha mikro, kecil dan, 

menengah (UMKM) misalnya adalah salah satu basis 

yang pendalaman pajaknya masih rendah. Untuk usaha 

mikro, karena umumnya usaha perintis (startup) seperti 

fintech dan e-commerce, mungkin perlu mendapat 

insentif pajak pada awal-awal operasinya. Sementara 

usaha kecil dan menengah, ini perlu dilakukan 

pendalaman. Potensi pajaknya cukup besar sehingga 

perlu ditarik.  Ketiga, memberikan insentif pajak. 

Di kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti Tanjung 

Kelayang, Morotai, Mandalika, Sorong dan Belitung, 

pemerintah telah memberikan insentif pajak dalam 

bentuk pengurangan PPh, baik Tax Allowance maupun 

Tax Holiday. Pemerintah juga tidak memungut PPN, 

PPn BM, dan PPh pasal 22 impor atas pemasukan 

barang kena pajak bagi industri di kawasan ini. Insentif 

pajak juga diberikan kepada Perusahaan-perusahaan 

yang berada di Kawasan Industri (KI), yaitu kawasan 

tempat pemusatan industri yang dilengkapi sarana dan 

prasarana penunjang. 

Pertanyaannya, apakah insentif pajak tersebut efektif? 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 

bahwa banyak di antara insentif mulai diberikan 

sejak beliau menjabat pertama kali menjadi Menteri 

Keuangan di era KIB 1 tahun 2005, akan  tetapi ketika 

dilihat tak banyak pengusaha yang memanfaatkannya. 

Karena itu Menteri Keuangan telah meminta 

Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal 

untuk melihat secara keseluruhan kebijakan mengenai 

insentif pajak. Mengapa insentif tersebut tak diminati 

atau tak laku? Bisa jadi insentifnya menarik, akan 

tetapi sudah tidak cocok di zaman sekarang. Perlu juga 

dievaluasi sumber hambatannya, apakah hambatan 

tersebut datang dari pemerintah atau perusahaan 

yang tak bisa memaksimalkan peluang. Ini yang perlu 

diidentifikasi dan dicarikan solusinya. 

Melahirkan kebijakan itu penting. Namun, 

mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan, itu 

jauh lebih penting. Demikian editorial dan selamat 

membaca. Syahrir Ika.

INSENTIF PAJAK

IDB Sovereign Investment Forum,  
Menkeu: Indonesia adalah destinasi  
investasi yang menarik
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FOKUS

Fasilitas Kepabeanan dan  
Insentif Bea Masuk untuk  
Peningkatan Daya Saing  
Sektor Industri dalam Kerangka  
Spasial dan Sektoral
|| Dr. Nasruddin Djoko Surjono, MBA *)

________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Pemberian insentif oleh 

pemerintah pada sektor industri 

dapat diartikan sebagai upaya 

pemerintah memberikan 

dorongan atau rangsangan 

untuk mempengaruhi atau 

memotivasi sektor industri. 

Insentif yang diberikan dapat 

berupa insentif moneter, insentif 

fiskal dan insentif non fiskal. 

Insentif moneter adalah insentif 

yang terkait dengan perbankan 

seperti penurunan suku bunga 

dan keringanan pinjaman bank. 

Selanjutnya, insentif fiskal 

adalah pemanfaatan pengeluaran 

dan pendapatan negara untuk 

mempengaruhi keadaan ekonomi 

seperti belanja subsidi maupun 

insentif perpajakan. Sedangkan 

insentif non fiskal adalah insentif 

yang berbentuk fasilitas baik 

fisik maupun non fisik seperti 

infrastruktur dan keamanan. 

Insentif pengurangan beban 

perpajakan yang berlaku pada 

kegiatan prioritas saat ini dikenakan 

dengan harapan bahwa penurunan 

pendapatan pemerintah (misalnya 

karena hilangnya penerimaan bea 

                               https://pixabay.com
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masuk) akan dikompensasi oleh 

ekspansi perekonomian nasional 

sehingga akhirnya diharapkan ada 

kenaikan total pendapatan dari 

perluasan basis ekonomi.

Berdasarkan UU No.17 Tahun 2006 

tentang perubahan atas UU No. 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 

definisi bea masuk adalah pungutan 

negara yang dikenakan terhadap 

barang impor. Bea masuk dipungut 

dalam rangka menghasilkan 

penerimaan perpajakan dari 

pajak perdagangan internasional 

pada APBN untuk menciptakan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Lebih lanjut, bea masuk dikenakan 

untuk (i) mengatur produksi barang 

dan jasa tertentu, (ii)_perlindungan 

infant industri, (iii) mengendalikan 

masuknya barang impor, dan (iv)_

mengendalikan inflasi. Bea masuk 

merupakan pajak tidak langsung 

yang dikenakan pada barang 

dimana pembayar pajak tidak secara 

langsung menanggung beban pajak, 

melainkan dapat ditransfer ke 

konsumen akhir yang menanggung 

beban dalam bentuk harga. Nilai 

persentase penerimaan bea masuk 

terhadap total penerimaan negara 

dari tahun ke tahun menunjukkan 

kecenderungan penurunan (lihat 

Grafik 1).

Tren penurunan penerimaan bea 

masuk ini antara lain disebabkan 

karena adanya komitmen perjanjian 

perdagangan bebas dengan 

negara-negara mitra, dimana tarif 

preferensi bea masuk mengarah 

ke tarif sebesar 0% (lihat Grafik 2). 

Pemerintah mendorong kerjasama 

perdagangan di dalam ataupun 

antar kawasan dengan menurunkan 

tarif bea masuk yang tentunya akan 

menguntungkan konsumen dengan 

adanya barang murah yang diimpor. 

Dari sisi supply, pemerintah juga 

mendorong tumbuhnya produksi 

dari industri, bea masuk lebih 

diarahkan sebagai instrumen fiskal 

untuk mendukung pembangunan 

industri melalui skema insentif 

khususnya untuk bahan baku yang 

diimpor agar diolah menjadi bahan 

jadi yang memiliki nilai tambah.

Bea masuk merupakan salah satu 

instrumen kebijakan fiskal yang 

dapat digunakan pemerintah 

untuk mendorong sektor-sektor 

tertentu yang menjadi prioritas 

pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan. Upaya mendorong 

kegiatan ekonomi ini dilakukan 

dengan cara menangguhkan/

mengurangi/membebaskan bea 

masuk tersebut guna mendorong 

investasi dan kegiatan industri 

dimana akan membantu 

meningkatkan kemampuan 

produksi, mengaktifkan 

pertumbuhan ekonomi serta 

mengalokasikan sumber daya sesuai 

dengan yang direncanakannya. 

Insentif bea masuk dapat 

diterjemahkan sebagai semua 

tindakan yang diambil oleh 

Grafik 1. Bea Masuk dan Persentase Terhadap Total Penerimaan Negara (Th. 2005- 2016)

Sumber: PKAPBN, BKF, Kementrian Keuangan (2017)
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bea masuk terhadap investasi baru 

maupun mengukur biaya insentif 

bea masuk terhadap manfaat yang 

diterima. Kekhawatiran lainnya dari 

insentif ini adalah menjadi sumber 

dari penghindaran pengenaan bea 

masuk, dimana pengusaha/importir 

dapat mengambil keuntungan dari 

celah tersebut, serta mengakibatkan 

penurunan basis pajak ketika 

pemerintah mengorbankan 

pendapatan bea masuk karena 

aspek keuntungan politik.

Arah kebijakan industri tercantum 

dalam tiga nawacita sebagaimana 

tergambar dalam Gambar 1,  

meliputi: (i) membangun Indonesia 

dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka negara kesatuan, (ii) 

meningkatkan produktivitas 

rakyat dan daya saing di pasar 

internasional, dan (iii) mewujudkan 

kemandirian ekonomi dengan 

menggerakan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik.

Dalam menentukan jenis industri 

pemerintah dalam mengelola 

sistem perpajakanya untuk 

keuntungan potensi pembayar 

pajak. Insentif bea masuk 

diharapkan akan meningkatkan 

pertumbuhan industri baru maupun 

memberdayakan industri yang 

telah ada. Insentif ini tentunya 

akan mengurangi penerimaan 

negara, namun pada akhirnya akan 

mendorong produksi nasional dan 

menambah lapangan kerja melalui 

mekanisme pertumbuhan di sektor 

swasta.

Pendapat mengenai dampak 

dari insentif bea masuk terbagi 

menjadi dua. Di satu sisi, ada 

yang berpandangan positif 

bahwa insentif bea masuk dapat 

mendorong pertumbuhan dan 

pengembangan ekonomi. Insentif 

bea masuk secara tidak langsung 

akan membuka kesempatan kerja 

bagi masyarakat dan membantu 

mengurangi perlambatan 

pertumbuhan industri, sehingga 

akan meningkatkan distribusi 

pendapatan nasional. Beberapa 

manfaat lain insentif bea masuk 

diantaranya: (i) meningkatkan 

profitabilitas investasi komersial 

melalui pengurangan bea masuk 

dalam periode tertentu yang 

akan diinvestasikan kembali oleh 

industri; (ii) membangun iklim 

investasi yang menguntungkan 

dan jaminan pemerintah atas 

ketidakpastian perekonomian; 

(iii)_membantu dalam menarik 

investasi di jenis bisnis tertentu 

dimana pemerintah berusaha  

mempromosikannya; dan (iv) 

meningkatkan prospek laba dari 

usaha baru dan memungkinkan 

perusahaan untuk balik modal 

lebih cepat sehingga risiko investasi 

berkurang. 

Namun disisi lain, beberapa 

ekonom skeptis terhadap insentif 

bea masuk disebabkan adanya 

kekhawatiran akan mengurangi 

pendapatan negara dan tidak 

mendorong pertumbuhan ekonomi 

serta pembangunan. Selama ini, 

beberapa kajian penelitian kesulitan 

untuk mengukur kontribusi insentif 

Grafik 2. Tarif Bea Masuk MFN & FTA (Th. 2005 – 2017)

 
 

 Sumber: Tim Tarif - PKPN BKF, Kementrian Keuangan (2017)
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dan bidang usaha yang dapat 

memanfaatkan insentif fiskal, 

pemerintah mengacu pada 

Rencana Induk Pengembangan 

Industri Nasional (RIPIN), roadmap 

pengembangan industri, analisis 

pendalaman dan penguatan 

struktur industri nasional dengan 

memperhatikan pohon tarif, pohon 

industri dan supply-demand produk 

tersebut. Dalam upaya penyerapan 

tenaga kerja, beberapa industri 

tengah didorong pertumbuhannya 

seperti diuraikan dalam Gambar 2.

Insentif Fiskal untuk Sektor 
Industri
Insentif pajak untuk menarik 

investasi dapat berupa (i) tax holiday  

insentif PPh untuk industri pionir; 

(ii) tax allowance untuk industri 

tertentu dan wilayah tertentu; 

(iii) pembebasan bea masuk untuk 

penanaman modal; (iv) bea masuk 

ditanggung pemerintah (BMDTP); (v) 

stimulus industri; (vi) pengurangan 

besarnya pajak penghasilan pasal 

25 dan penundaan pembayaran 

pajak penghasilan pasal 29 

tahun 2013 bagi wajib pajak 

perusahaan industri; (vii) program 

restrukturisasi permesinan untuk 

industri tekstil dan produk tekstil; 

dan (viii) fasilitas pengurangan 

pajak penghasilan badan sebesar 

50% untuk IKM.

Adapun skema insentif bea masuk 

dapat diberikan melalui fasilitas 

pembebasan dan penangguhan 

bea masuk seluruhnya atau 

sebagian atas impor mesin, barang-

barang dan bahan-bahan untuk 

kepentingan pembangunan dan 

pengembangan industri. Pemberian 

fasilitas ini diberikan dalam 

rangka mendorong peningkatan 

pembangunan dan pengembangan 

industri untuk tujuan mengurangi 

pengangguran dan alih teknologi. 

Selain industri manufaktur 

diberikan pembebasan bea masuk, 

industri jasa juga mendapatkan 

pembebasan bea masuk yakni 

terbatas pada industri pariwisata 

dan kebudayaan, transportasi/

perhubungan (untuk jasa 

transportasi publik), pelayanan 

kesehatan publik, pertambangan, 

konstruksi, industri telekomunikasi 

dan kepelabuhan. Di bawah 

koordinasi Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM), 

seluruh aplikasi investasi tersebut 

dapat dilakukan dalam bentuk 

penanaman modal dalam negeri 

maupun penanaman modal asing.

1. Fasilitas Penangguhan Bea Masuk 

Secara Spasial 

Dalam pendekatan global value 

chain, proses globalisasi disertai 

dengan munculnya rantai nilai 

global. Seluruh proses industrialisasi 

dalam memproduksi barang, mulai 

dari bahan baku sampai produk 

jadi, semakin terbagi-bagi dalam 

proses yang dilakukan di berbagai 

negara dengan keterampilan yang 

diperlukan dan bahan yang tersedia 

dengan biaya yang kompetitif. 

 
Gambar 1. Kebijakan Prioritas Industri Nasional

 

Sumber: Kementrian Perindustrian
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Impor barang dan bahan dari 

luar negeri akan terkait proses 

produksi perusahaan di luar negeri, 

sementara pergeseran produksi ke 

lokasi baru di negara lain dilakukan 

melalui afiliasi investasi asing. 

Kekuatan pasar saja tidaklah cukup 

untuk dapat memastikan efektivitas 

integrasi perusahaan domestik 

dalam rantai global ini. 

Dengan adanya persaingan 

global yang sangat ketat, maka 

pemerintah mendorong melalui 

paket kebijakan ekonomi agar 

perekonomian nasional ramah 

terhadap iklim investasi melalui 

pembangunan infrastruktur, 

penyederhanaan dan harmonisasi 

peraturan serta standar sesuai 

dengan praktik internasional. Tidak 

semua perusahaan lokal mampu 

memanfaatkan peluang dalam 

mengintegrasikan dirinya ke dalam 

jaringan rantai global. Oleh karena 

itu, pemerintah melalui insentif 

fiskal berperan mempromosikan 

investasi langsung baik dalam 

maupun luar negeri ke dalam suatu 

kawasan tertentu. Integrasi ke 

dalam rantai nilai global merupakan 

sarana untuk memperkuat daya 

saing dan membangun kapasitas 

produksi perusahaan-perusahaan 

lokal. Rantai nilai global 

menjanjikan akses global melalui 

teknologi, keterampilan, modal, dan 

pasar, peningkatan kemampuan 

perusahaan melalui teknologi dan 

sistem tata kelola perusahaan.

Sebagai konsekuensi dari proses 

pembelajaran untuk dapat 

mengekspor ke luar negeri, industri 

dapat menargetkan pasar yang lebih 

luas, melalui pengembangan seperti 

desain, pemasaran dan branding. 

Hal tersebut dapat menjadi alat 

yang ampuh untuk promosi dan 

diversifikasi kegiatan ekspor. 

Sebagai salah satu contoh adalah 

upgrade perkembangan yang terjadi 

di kawasan industri. Dari tahapan 

semula berupa (a) perakitan 

barang input impor melalui 

kawasan berikat, selanjutnya 

untuk (b) peningkatan produksi 

lokal, kemudian berkembang 

menjadi (c) desain produk yang 

dijual dengan merek perusahaan 

lain, dan akhirnya mulai ke tahap 

(d) penjualan bermerek sendiri 

produksi mereka ke pasar domestik 

 
Gambar 2. Industri Padat Karya dan Orientasi Ekspor

 

Sumber: Kementrian Perindustrian
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dan luar negeri. Di berbagai 

negara di dunia, kawasan ekonomi 

digunakan sebagai alat untuk 

menarik investasi sumber daya 

dari luar negeri untuk menopang 

kegiatan industri.

Dari sisi pendekatan ekonomi 

aglomerasi, pendekatan ini tidak 

hanya fokus pada peningkatan 

sumber daya untuk pertumbuhan 

ekonomi, namun pada realokasi 

industri mereka untuk 

meningkatkan produktivitas 

dan inovasi. Keuntungan dari 

aglomerasi berasal pada spillover 

pengetahuan, berbagi sumber 

daya, dan penyatuan tenaga kerja. 

Dalam kerangka ini, kawasan 

ekonomi khusus dipromosikan 

bagi kelompok perusahaan yang 

berorientasi ke luar negeri, baik 

asing dan lokal, dan ditetapkan 

untuk mengeksploitasi manfaat 

yang timbul dari rantai nilai global. 

Adanya kedekatan spasial dalam 

sebuah kawasan ini maka industri 

akan meningkatkan produktivitas 

dan memacu inovasi dengan 

menyatukan teknologi, informasi, 

persaingan usaha, adanya 

perusahaan penunjang sekitarnya, 

lembaga pendidikan, dan lainnya

Keberhasilan kawasan ini 

tergantung pada empat faktor yakni 

struktur perusahaan, strategi dan 

persaingan, kondisi permintaan, 

serta kondisi industri pendukung. 

Jika interaksi faktor-faktor ini 

dikembangkan, maka semakin besar 

efek peningkatan produktivitas 

industri. Keterbukaan ke pasar 

internasional meningkatkan 

spesialisasi dan kapasitas industri. 

Selain itu, adanya kerjasama antara 

perusahaan luar negeri dengan 

lokal akan memperkuat manfaat 

ini lebih lanjut. Adanya kedekatan 

perusahaan dari luar dan dalam 

negeri, dan keterkaitan supply chain 

maka akan mendorong spillover 

teknologi.

Produsen industri lokal belajar 

banyak dari konsumen global 

tentang bagaimana meningkatkan 

proses produksi mereka secara 

konsisten dan berkualitas, serta 

meningkatkan kecepatan respon. 

Perusahaan-perusahaan asing 

yang terkonsentrasi secara spasial 

tentunya lebih baik daripada 

perusahaan yang tersebar 

dalam mentransfer teknologi 

dan keterampilan manajerial 

melalui pelatihan dan spillover ke 

perusahaan domestik.

Bentuk-bentuk fasilitas kepabeanan 

yang dilakukan pemerintah agar 

industri terkonsentrasi secara 

spasial dilakukan melalui skema:

a. Fasilitas Tempat Penimbunan 

Berikat

Tempat Penimbunan Berikat adalah 

bangunan, tempat, atau kawasan 

yang memenuhi persyaratan 

tertentu yang digunakan untuk 

menimbun barang dengan tujuan 

tertentu dengan mendapatkan 

penangguhan bea masuk. 

Perkembangan proses bisnis yang 

semakin cepat perlu difasilitasi 

oleh pemerintah. Adanya fasilitas 

ini diharapkan akan menurunkan 

dwelling time, peningkatan investasi, 

pemindahan penimbunan gudang 

di luar negeri ke dalam negeri, 

mengefisienkan biaya logistik, dan 

diharapkan menjadi hub logistik 

regional. Tempat Penimbunan 

Berikat dapat berbentuk: 

1. Gudang Berikat;

2. Kawasan Berikat;

3. Tempat Penyelenggaraan 

Pameran Berikat;

4. Toko Bebas Bea;

5. Tempat Lelang Berikat;

6. Kawasan Daur Ulang Berikat; 

atau

7. Pusat Logistik Berikat (PLB). 

Merupakan konsep baru yang 

diperkenalkan melalui paket 

kebijakan ekonomi diterbitkan 

sejak tahun 2016, saat ini 

terdapat 31 Pusat Logistik 

Berikat. Menurut Menko 

Bidang Perekonomian, PLB 

merupakan produk paket 

kebijakan ekonomi yang paling 

berhasil. 

b. Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan Ekonomi Khusus 

merupakan kawasan dengan 

batas tertentu dalam wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang ditetapkan 

untuk menyelenggarakan fungsi 

perekonomian dan memperoleh 

fasilitas tertentu. Insentif 

fiskal di KEK ini paling ultimate 

dibandingkan insentif fiskal di 

kawasan lainnya. Pembentukan 

KEK ini ditetapkan melalui 

Peraturan Pemerintah dan harus 

dapat beroperasi setelah 3 tahun 

ditetapkan oleh pemerintah. Saat 

ini sudah ada beberapa wilayah 

KEK, yaitu di Sei Mangkei, Tanjung 

Kelayang, Maloy Batuta, Palu, 

Morotai, Tanjung Api-Api, Tanjung 

Lesung, Mandalika, Sorong serta 

Bitung.

Insentif  perpajakan di KEK berupa 

pengurangan PPh berupa Tax 

Allowance maupun Tax Holiday 

dengan syarat-syarat tertentu, 

serta tidak dipungut PPN atau 

PPN dan PPnBM serta PPh psl 

22 Impor atas pemasukan barang 

kena pajak tertentu ke KEK. 

Sedangkan pembebasan bea masuk 
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Tabel 1. Konsepsi Umum PLB, Perbedaan dengan TPS dan GB 
 

No Konsep Tempat Penimbunan 

Sementara

Gudang Berikat Pusat Logistik Berikat

1 Definisi Tempat Penimbunan 

Sementara adalah bangunan 

dan atau lapangan atau 

tempat lain yang disamakan 

dengan itu di kawasan 

pabean untuk menimbun 

barang sementara 

menunggu pemuatan atau 

pengeluarannya

Tempat Penimbunan Berikat 

untuk menimbun barang impor, 

dapat disertai satu atau lebih 

kegiatan berupa pengemasan/

pengemasan kembali, 

penyortiran, penggabungan, 

pengepakan, penyetelan, 

pemotongan, atas barang barang 

tertentu dalam jangka waktu 

tertentu untuk dikeluarkan 

kembali.

Tempat Penimbunan Berikat 

untuk menimbun barang 

asal luar daerah pabean 

dan atau barang yang 

berasal dari tempat lain 

dalam daerah pabean, dapat 

disertai satu atau lebih 

kegiatan sederhana dalam 

jangka waktu tertentu untuk 

dikeluarkan kembali.

2 Kepemilikan 

Barang

Pemilik Barang Bebas Kepemiikan sendiri Kepemilikan sendiri, 

Konsinyasi atau titipan

3 Masa Timbun 30 hari 1 tahun 3 Tahun ++

4 Kegiatan Penimbunan Penimbunan dan kegiatan 

sederhana

Penimbuan dan Kegiatan 

Sederhana

5 Nilai Pabean Digunakan NP saat 

pengeluaran

Digunakan NP pemasukkan Digunakan NP saat 

pengeluaran

6 Asal & Tujuan 

Barang

Asal: Luar Daerah Pabean 

dan Tempat Lain di Dalam 

Daerah Pabean (Khusus 

ekspor) Tujuan Fleksibel

Asal: Luar Daerah Pabean 

Tujuan: Fleksibel 

“One to One”

Asal: Fleksiel 

Tujuan: Fleksibel 

“One to many, many to one, 

many to many”

7 Ketentuan 

Pembatasan

Belum diberlakukan saat 

pemasukan 

Belum diberlakukan saat 

pemasukkan

Belum diberlakukan saat 

pemasukkan

8 FTA Diterima dan satu kali 

pengeluaran

Diterima dan satu kali 

pengeluaran

Diterima dan bisa 

pengeluaran parsial

9 Penyelesaian 

fasilitas masterlist

- - Penyelesaian sewa BOP 

Migas Cost Recovery

10 Pengenaan fiskal 

saat pegeluaran

BM dan PDRI BM dan PDRI

11 Jangka waktu ijin 5 tahun atau berakhir masa 

penugasan

Penyelenggara < 5 tahun 

Pengusaha <3 tahun

Seumur hidup, sampai 

dicabut

12 Satu izin untu 

beberapa lokasi

- - Dimiliki badan hukum sama

13 Bentuk Skep Standard Standard Customized, Tematik, KPI

14 Voluntary 

Disclose

- - Diperbolehkan

 
 

Sumber: DJBC (2016)
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di KEK diberikan atas impor 

barang modal, atas impor barang 

berupa bahan baku produksi ke 

KEK diberikan penangguhan bea 

masuk diberikan tarif bea masuk 

sebesar 0 persen apabila barang jadi 

yang menggunakan bahan baku 

barang impor terkait diproduksi 

menggunakan tingkat kandungan 

dalam negeri minimal sebesar 40% 

serta diberikan pembebasan cukai.

Kawasan Industri

Kawasan Industri adalah kawasan 

tempat pemusatan kegiatan industri 

yang dilengkapi dengan sarana 

dan prasarana penunjang yang 

dikembangkan dan dikelola oleh 

perusahaan kawasan industri. 

Perusahaan kawasan industri 

dan perusahaan industri di dalam 

Kawasan Industri diberikan insentif 

perpajakan.

Untuk mempercepat penyebaran 

dan pemerataan pembangunan 

industri ke seluruh Indonesia, maka 

seluruh provinsi dikelompokkan 

dalam beberapa Wilayah 

Pengembangan Industri (WPI). 

WPI mengacu pada skenario 

pengembangan wilayah sesuai 

target pencapaian penataan ruang 

dan arah pengembangan industri.

WPI adalah pengelompokan 

wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan keterkaitan 

backward dan forward sumber 

daya dan fasilitas pendukungnya, 

serta memperhatikan jangkauan 

pengaruh kegiatan pembangunan 

industri. WPI ditentukan 

berdasarkan kriteria: (1) kedekatan 

rantai pasokan dari suatu 

sumberdaya alam, (2) kedekatan 

dari sisi spasial, (3) konektivitas 

antar daerah, dan (4) jangkauan 

pengaruh pembangunan sektor 

industri di suatu daerah terhadap 

peningkatan PDRB di daerah lain. 

WPI Maju di seputar Pulau Jawa, 

sedangkan yang semakin jauh dari 

Pulau Jawa termasuk WPI Potensial 

II. Konsepnya semakin jauh dari 

Jawa maka insentifnya semakin 

besar, selama ini banyak berpusat 

di Jawa sehingga dengan skema 

ini diharapkan terjadi penyebaran 

kawasan industri. Terkait insentif 

bea masuk dan jangka waktu 

pembebasannya sebagaimana dalam 

tabel 2 berikut:

Pembebasan BM diberikan dalam 

rangka pembangunan atau 

pengembangan pada WPI Maju 

sebagaimana PMK 176/2009. 

Berdasarkan peraturan kepabeanan 

yang berlaku umum. Pada WPI 

Berkembang pembebasan bea 

masuk atas impor mesin selama 2 

tahun, pembebasan bea masuk atas 

impor barang dan bahan selama 3 

tahun, apabila menggunakan mesin 

dalam negeri, pembebasan bea 

masuk atas impor barang dan bahan 

selama 4 tahun. Adapun pada WPI 

Potensial I, pembebasan bea masuk 

atas impor mesin selama 2 tahun, 

pembebasan bea masuk atas impor 

barang dan bahan selama 4 tahun 

apabila menggunakan mesin dalam 

Gambar 3. Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Sumber: Sekdenas KEK
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negeri, pembebasan bea masuk 

atas impor barang dan bahan 

selama 4 tahun. Sedangkan pada 

WPI Potensial II pembebasan bea 

masuk atas impor mesin selama 2 

tahun, pembebasan bea masuk atas 

impor barang dan bahan selama 5 

tahun dan apabila menggunakan 

mesin dalam negeri, pembebasan 

bea masuk atas impor barang dan 

bahan selama 5 tahun.

d. Free Trade zone (FTZ)

Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas adalah suatu 

kawasan yang berada dalam 

wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang terpisah 

dari daerah pabean sehingga 

bebas dari pengenaan bea masuk, 

pajak pertambahan nilai, pajak 

penjualan atas barang mewah, dan 

cukai. Terdapat empat FTZ yang 

dibentuk oleh pemerintah melalui 

PP yakni Sabang, Batam, Bintan 

dan Karimun. Saat ini sedang dikaji 

pergeseran dari FTZ ke KEK.

Insentif Bea Masuk Ditanggung 
Pemerintah (BM DTP) dalam 
rangka mendorong daya saing 
industri secara sektoral
BM DTP merupakan fasilitas fiskal 

yang landasan hukumnya tidak 

diatur dalam UU Kepabeanan 

melainkan dalam UU APBN. 

Sebelumnya kewenangan Menteri 

Keuangan dalam memberikan 

fasilitas BMDTP diatur dalam pasal 

25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) UU 

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

Dengan adanya amandemen atas 

UU Nomor 10 tahun 1995 menjadi 

UU Nomor 17 tahun 2006, maka 

kewenangan Menteri Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 

25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) 

dihapuskan.

Pada kenyataannya, sektor industri 

masih membutuhkan insentif 

sebagaimana pernah diakomodir 

dalam pasal 25 dan pasal 26 ayat 2 

dalam UU Kepabeanan. Oleh karena 

itu, pada tahun 2008 BMDTP 

pertama kali dianggarkan dalam 

APBN sebagai penerimaan pajak 

Tabel 2. Jangka Waktu Pembebasan Bea Masuk Terhadap Barang dan Bahan 
            Untuk Produksi Berdasarkan Asal Mesin dan Wilayah Pengembangan 
            Industri 
 

WPI Dasar Pemberian 
Fasilitas

Pembangunan Pengembangan

Maju Sebagaimana dalam 
PMK 176/2009

Sebagaimana 
dalam PMK 
176/2009

Berkembang

Jika Mesin Impor 3+1 tahun 3+1 tahun

Jika Mesin Impor 
dibeli lokal

3+1 tahun 3+1 tahun

Jika Mesin 30% 
produk DN

4 tahun 4 tahun

Potensial I

Jika Mesin Impor 4+1 tahun 4+1 tahun

Jika Mesin Impor 
dibeli lokal

4+1 tahun 4+1 tahun

Jika Mesin 30% 
produk DN

4 tahun 4 tahun

Potensial II

Jika Mesin Impor 5+1 tahun 5+1 tahun

Jika Mesin Impor 
dibeli lokal

5+1 tahun 5+1 tahun

Jika Mesin 30% 
produk DN

5 tahun 5 tahun

Sumber: PKPN, BKF (2016)

Tabel 3. Matriks Perbandingan Insentif Fiskal

Sumber: DJBC (2016)
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perdagangan internasional yang 

pagunya merupakan bagian dari 

pagu bea masuk secara keseluruhan. 

Konsekuensinya, dasar hukum 

pemberian BMDTP yang mengacu 

pada UU APBN tiap tahun anggaran 

mempunyai daya berlaku yang 

bersifat sementara (merujuk pada 

UU APBN maka berlaku satu tahun 

anggaran). Pada pelaksanaannya, 

BMDTP mengadopsi pengajuan 

dana APBN yaitu harus didahului 

dengan pengajuan usulan dana 

oleh Kementerian/Lembaga yang 

menjadi pembina sektor industri 

bersangkutan. Konsekuensi 

selanjutnya adalah penerbitan 

peraturan pelaksana yang 

menyesuaikan dengan dasar hukum 

UU APBN tiap tahun anggaran. 

Dalam konteks pemberian BMDTP, 

setiap tahun Menteri Keuangan 

mengeluarkan kebijakan pemberian 

fasilitas BMDTP yang mengatur 

sektor industri mana yang akan 

diberikan fasilitas BMDTP dan 

jumlah pagu anggaran yang 

diberikan. Adapun aturan teknis 

pelaksanaannya diatur melalui 

Peraturan Dirjen Bea Cukai tentang 

tata cara pemberian BMDTP Tahun 

Anggaran 2017.

Penetapan pemberian insentif fiskal 

berupa BMDTP kepada industri 

sektor tertentu diberikan kepada 

sektor industri strategis yang 

menggunakan barang dan bahan 

impor untuk memproduksi barang 

dan/atau jasa dengan kriteria 

(i) kepentingan umum dimana 

dikonsumsi oleh masyarakat luas 

dan atau melindungi kepentingan 

umum; (ii) meningkatkan 

daya saing; (iii) meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja; dan 

(iv) meningkatkan pendapatan 

negara. Selanjutkan nilai kriteria 

tersebut diusulkan pembobotannya 

oleh sektor atau K/L dengan 

memperhatikan faktor kepentingan 

umum sebesar 40%, faktor 

peningkatan daya saing 30%, faktor 

penyerapan tenaga kerja 20%, dan 

faktor peningkatan pendapatan 

negara 10%.

Insentif pengurangan pajak melalui 

BMDTP perlu dilakukan secara hati-

hati karena dengan pengurangan 

bea masuk bisa jadi akan 

berdampak pada industri dalam 

negeri yang justru seharusnya 

memperoleh perlindungan melalui 

tarif bea masuk. Oleh karena itu 

selain kriteria industri, insentif 

BMDTP juga mempertimbangkan 

kriteria barang dan bahan 

yang dapat diberikan insentif. 

Tidak seluruh barang diberikan 

pembebasan bea masuk dalam 

skema ini, dimana barang tersebut 

harus memiliki kriteria sebagai 

berikut (i) belum diproduksi di 

dalam negeri; kalaupun sudah 

diproduksi di dalam negeri namun 

(ii) belum memenuhi spesifikasi 

yang dibutuhkan; atau (iii) sudah 

diproduksi di dalam negeri namun 

jumlahnya belum mencukupi 

kebutuhan industri. BMDTP dapat 

diberikan atas barang dan bahan 

yang diimpor dari luar Daerah 

Pabean atau dikeluarkan dari 

Gudang Berikat ke tempat lain 

dalam Daerah Pabean.

Insentif bea masuk berupa BMDTP 

telah berjalan dari tahun 2008 

dan hampir setiap tahun terdapat 

penambahan jumlah sektor 

industri yang mengajukan fasilitas 

ini (lihat Tabel 4 dan Grafik 3). 

Selanjutnya, jumlah perusahaan 

yang memanfaatkan BMDTP juga 

mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahun sebagaimana terlihat pada 

Grafik 3. Jumlah pengguna fasilitas 

BMDTP dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan, dimana 

semula hanya 20 perusahaan 

namun di tahun 2016 jumlah ini 

Grafik 3. Jumlah Sektor dan Perusahaan yang memperoleh BMDTP

Sumber: DJBC (2016)
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semakin meningkat menjadi 118 

perusahaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa insentif ini semakin 

dimanfaatkan secara optimal oleh 

industri. Pemberian fasilitas BMDTP 

diharapkan dapat menunjang 

industri dalam negeri agar dapat 

mencukupi kebutuhan dalam 

negeri dan bersaing dengan produk 

impor. Setiap sektor industri yang 

mendapatkan fasilitas BMDTP wajib 

melaporkan realisasi pemanfaatan 

fasilitas tersebut untuk periode dua 

tahun sebelumnya. Jumlah pagu 

dan realisasi BMDTP dari tahun ke 

tahun dapat dilihat pada Grafik 4.

 
 

Kesimpulan dan Saran
Di tengah makin bertambahnya 

skema perjanjian FTA dimana bea 

masuk semakin lama mengarah 

menjadi 0%, beberapa konsep 

insentif mulai diselaraskan 

dengan perkembangan kondisi 

terkini. Insentif fiskal ada yang 

fokusnya diarahkan secara 

spasial ke kawasan tertentu, 

melalui kawasan ekonomi khusus, 

kawasan industri, pusat logistik 

berikat. Selain itu ada juga yang 

diperuntukkan ke sektoral/industri 

tertentu yang ingin dikembangkan 

oleh pemerintah melalui skema 

pembebasan untuk penanaman 

modal ataupun bea masuk 

ditanggung pemerintah. Beberapa 

skema insentif fiskal tersebut 

saat ini sudah dimanfaatkan oleh 

kalangan industri secara optimal, 

namun ada beberapa juga yang 

pemanfaatannya belum optimal.

Dalam jangka panjang pemerintah 

perlu melakukan harmonisasi 

diantara insentif-insentif fiskal 

yang sudah ada tersebut. Terhadap 

berbagai usulan-usulan insentif 

fiskal yang baru, sebaiknya perlu 

terlebih dahulu mengoptimalkan 

pemanfaatan fasilitas fiskal yang 

sudah ada selama ini, misalkan 

industri yang menginginkan 

insentif perpajakan perlu diarahkan 

menempati pada kawasan kawasan 

Tabel 4.  Sektor yang memperoleh BMDTP dari Tahun 2008 - 2016

Sumber: BKF, Kementrian Keuangan
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tertentu yang sudah disediakan 

dengan jelas fasilitas fiskalnya, 

hal ini dalam rangka selain 

menumbuhkan industri tersebut 

juga mengurangi kesenjangan 

ekonomi antar kawasan dan 

mendorong pengembangan 

pusat-pusat pertumbuhan pada 

kawasan-kawasan tertentu. Selain 

itu pemerintah perlu menekankan 

pada kemudahan dalam prosedur 

memperoleh fasilitas melalui 

manajemen resiko, serta diarahkan 

kepada prioritas industri nasional. 

Aspek transparansi berupa 

insentif-insentif fiskal yang telah 

diberikan pada industri melalui 

tax expenditure sebagaimana 

transparansi pelaporan melalui 

BMDTP yang dimuat dalam 

UU APBN, sudah selayaknya 

diperhitungkan dalam proyeksi 

penerimaan perpajakan.

Grafik 4. Pagu Anggaran, Rencana Impor Barang dan Realisasi

Sumber: Surveyor Indonesia (2017)
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  ___________________________________________________________________________________________________
*)Kepala Bidang Perpajakan dan PNBP 1, PKPN – BKF Kemenkeu

Fasilitas PPN untuk Mengatasi 
Cost of Cash Flow Pengusaha: 
Mungkinkah?
||Rustam Effendi *)

http://host.hondaengage.com,  diolah

P
enurunan peringkat daya saing Indonesia 

sebagaimana dirilis oleh The World Economic 

Forum 2016/2017 dari peringkat 37 menjadi 

peringkat 41 dari 138 negara perlu mendapatkan 

perhatian yang serius dari semua bidang, termasuk dari 

bidang perpajakan. Daya saing yang baik akan sangat 

berpengaruh pada masuknya investasi ke dalam negeri 

yang tentu saja akan berpengaruh pada penciptaan 

lapangan kerja baru, pengurangan pengangguran, 

kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pada 

akhirnya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Daya saing yang baik termasuk juga daya 

saing dari sisi produksi khususnya produksi di dalam 

negeri.
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Apakah PPN dapat dijadikan 
instrumen untuk melindungi 
daya saing domestik?. 

Penggunaan instrumen 

perpajakan yang tepat sangat 

diperlukan untuk meningkatkan 

daya saing produk Indonesia. 

Untuk mengetahui apakah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dapat 

dijadikan instrumen untuk 

melindungi daya saing domestik 

atau tidak, maka terlebih 

dahulu harus diketahui karakter 

dasar PPN. Salah satu karakter 

dasar PPN adalah netralitas 

sebagai pajak atas konsumsi 

domestik. Prinsip netralitas 

adalah prinsip dasar yang harus 

dijaga dari pengenaan PPN, 

sesuai dengan penjelasan pasal 

16B UU PPN. Prinsip netralitas 

PPN menghendaki tidak ada 

diskriminasi antara produk impor 

dengan produk lokal. Apabila 

suatu barang dikenakan PPN, 

maka tentunya akan berlaku atas 

penyerahan lokal dan impor untuk 

barang sejenis. Begitu juga, apabila 

suatu barang mendapat fasilitas 

PPN maka fasilitas yang sama 

akan berlaku atas penyerahan 

lokal maupun impor atas barang 

sejenis.

Untuk menjaga netralitas produk 

domestik yang akan diekspor, 

atas ekspor Barang Kena Pajak 

dikenakan tarif 0%. Pengenaan 

tarif 0% atas ekspor menjadikan 

seluruh PPN yang melekat pada 

harga produksi suatu barang, 

secara prinsip dapat direstitusi 

sehingga bersih dari unsur 

PPN dalam negeri. Begitu juga 

untuk menjaga netralitas produk 

domestik di dalam negeri, 

atas impor barang yang sama 

diperlakukan pajak sebagaimana 

barang domestik. Selanjutnya, 

semua PPN yang telah dibayar 

atas perolehan faktor input seperti 

PPN atas pembelian bahan baku,  

dinetralisir melalui pengkreditan 

pajak masukan oleh pengusaha di 

setiap mata rantai produksi dan 

distribusi. Dengan menjaga karakter 

netralitas PPN, dapat dimengerti 

bahwa instrumen PPN tidak dapat 

digunakan untuk meningkatkan 

atau menurunkan daya saing 

produksi dalam negeri baik di dalam 

maupun di luar negeri.

Fasilitas PPN yang diberikan 
selama ini
Apabila ditinjau dari ruang lingkup 

pemberian fasilitas PPN, UU 

PPN hanya memberikan ruang 

yang sangat terbatas, yang lebih 

ditekankan kepada hal-hal yang 

memang tidak memungkinkan atau 

tidak wajar apabila dikenakan PPN. 

Contoh fasilitas tersebut seperti 

proyek pemerintah yang didanai 

hibah, bencana alam nasional, 

kebutuhan penunjang utama untuk 

menjamin kesejahteraan rakyat 

(buku pelajaran, vaksin imunisasi 

nasional, tempat ibadah, rumah 

sederhana, air bersih, angkutan 

udara di remote area, dan listrik), 

kelaziman internasional, serta 

pertahanan dan keamanan nasional. 

Secara dominan, pemberian 

fasilitas PPN tidak ditujukan 

untuk kepentingan pengusaha 

karena memang pengusaha tidak 

dimaksudkan untuk menanggung 

beban PPN. Pihak yang 

dimaksudkan untuk menanggung 

beban PPN adalah konsumen akhir. 

Untuk barang-barang yang bersifat 

strategis pun pemberian insentif 

PPN lebih diarahkan hanya sebatas 

jenis barang yang terkait dengan 

pemenuhan kebutuhan pokok yang 

tidak masuk dalam ruang lingkup 

bukan Barang Kena Pajak (Non 

BKP) sebagaimana telah diatur 

dalam PP 81 Tahun 2015 yaitu 

bibit dan benih, bahan baku pakan 

ternak, pakan ternak, ikan, dan 

hewan ternak karena merupakan 

penunjang utama pemenuhan 

kebutuhan pokok Non BKP berupa 

daging, telur, dan susu segar. 

Hanya saja berhubung PPN 

dikenakan secara bertingkat di 

setiap jalur produksi dan distribusi, 

pengusaha menjadi berkewajiban 

menalangi sementara pajak yang 

pada akhirnya akan dibebankan 

pada konsumen akhir. Pemberian 

insentif PPN kepada pengusaha 

lebih sebatas pada pembebasan 

kewajiban menalangi PPN 

sebagaimana diberikan untuk 

pengusaha yang berorientasi ekspor 

atau di kawasan berikat, pembelian 

bahan baku untuk pengrajin perak, 

dan pembelian mesin/peralatan oleh 

pengusaha. 

Ruang lingkup pemberian 

fasilitas PPN yang ditujukan 

untuk kepentingan usaha, lebih 

mengarah kepada mengurangi 

cost of money dari kewajiban 

menalangi PPN terlebih dahulu, 

sehingga nyaris tidak ada potential 

loss penerimaan pajak,  seperti: 

1) Fasilitas PPN tidak dipungut 

untuk pengusaha yang berorientasi 

ekspor (seperti Kawasan Berikat, 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/

KITE, dan Kemudahan Impor 

Tujuan Ekspor untuk Industri 

Kecil Menengah/KITE IKM) dan 

Pengembangan wilayah (Kawasan 

Ekonomi Khusus),  serta 2) Fasilitas 

pembebasan PPN atas mesin, 

peralatan, bahan baku kerajinan 

perak. 



WARTA FISKAL | EDISI  #2/2017
19

FOKUS

Selanjutnya ruang lingkup 

pemberian fasilitas untuk mobilisasi 

rakyat melalui perantaraan 

pengusaha yang diberikan ruang 

dalam UU PPN adalah dalam rangka 

pengurangan biaya logistik nasional, 

itu pun sebatas pada upaya 

pengembangan armada nasional di 

bidang angkutan darat, laut, dan 

udara.

Permasalahan pemberian 
fasilitas PPN
Sebagaimana telah dikemukakans 

sebelumnya, bentuk fasilitas 

PPN yang diatur dalam UU PPN 

hanya dua, yaitu (i) fasilitas PPN 

tidak dipungut dan (ii) fasilitas 

pembebasan PPN. Perbedaan 

pokok dari kedua jenis fasilitas 

tersebut terkait dengan tidak dapat 

dikreditkannya pajak masukan 

untuk barang-barang yang 

mendapatkan fasilitas pembebasan, 

sementara pajak masukan dapat 

dikreditkan untuk barang-barang 

yang mendapatkan fasilitas PPN 

tidak dipungut. 

Dampak negatif dari pemberian 

fasilitas pembebasan yaitu : a). 

pajak masukan yang tidak dapat 

dikreditkan akan menjadi cost 

yang menambah biaya produksi 

yang selanjutnya menimbulkan 

permasalahan cascading apabila 

barang yang mendapat fasilitas 

pembebasan tersebut diproses lebih 

lanjut menjadi Barang Kena Pajak 

yang tidak mendapatkan fasilitas, 

b). mendistorsi daya saing produk 

dalam negeri terhadap produk 

impor atas barang sejenis. 

Sementara, dampak negatif 

pemberian fasilitas tidak dipungut 

anatara lain: a) menggeser 

permasalahan dari satu pengusaha 

ke pengusaha di rantai produksi 

atau distribusi sebelumnya; b) 

berkurangnya secara masif potensi 

penerimaan PPN yang tidak hanya 

dinikmati kelompok masyarakat 

miskin tetapi juga dinikmati oleh 

lapisan masyarakat kaya; dan c) 

menimbulkan beban tambahan 

administrasi restitusi PPN. 

Fasilitas PPN tidak dipungut atas 

faktor input lebih ditujukan kepada 

pengusaha yang berorientasi ekspor 

untuk menghindari beban cost of 

cash flow faktor input. Pemberian 

fasilitas PPN tidak dipungut 

tentunya akan memperkuat daya 

saing pengusaha yang berorientasi 

ekspor karena eksportir tidak perlu 

menalangi PPN atas perolehan 

BKP baik atas impor maupun 

atas pembelian di dalam negeri. 

Namun, permberian fasilitas PPN 

tidak dipungut kepada eksportir 

sebagaimana disebutkan di muka, 

menimbulkan permasalahan baru 

yaitu bagi pengusaha di dalam 

negeri yang menjual barangnya 

kepada pengusaha berorientasi 

ekspor yang mendapat fasilitas 

tidak dipungut, akan mengalami 

kelebihan pajak masukan yang 

tentunya memerlukan waktu dan 

biaya untuk melakukan restitusi. 

 
Gambar-1. Ilustrasi Fasilitas PPN Tidak Dipungut
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kapal sehingga atas penjualan kapal 

meskipun bebas PPN tetapi dalam 

unsur biaya produksi mengandung 

unsur PPN yang tidak dapat 

dikreditkan. Akibatnya produsen 

kapal di dalam negeri sulit bersaing 

dengan kapal impor yang sesuai 

prinsip equal treatment juga berhak 

mendapatkan fasilitas pembebasan 

PPN. 

Idealnya pemberian fasilitas 

pembebasan PPN terbatas pada 

barang konsumsi akhir yang 

memang benar-benar dibutuhkan 

oleh masyarakat banyak, bukan 

merupakan bahan baku dari barang 

lain yang merupakan barang kena 

pajak yang tidak mendapatkan 

fasilitas PPN. Apabila terjadi 

demikian, maka akan terjadi efek 

pajak berganda atau cascading 

effect yang berdampak pada distorsi 

daya saing atas suatu Barang 

Kena Pajak yang berbahan baku 

barang lain yang mendapatkan 

fasilitas pembebasan tersebut, 

sebagai akibat Pajak Masukan atas 

barang lain yang mendapat fasilitas 

pembebasan tersebut tidak dapat 

dikreditkan. 

Untuk mengatasi dampak negatif 

Sementara pemasok di dalam negeri 

akan bersaing dengan importir 

atas produk yang sama yang 

akan di-supply kepada pengusaha 

yang berorientasi ekspor tersebut. 

Sekiranya produsen di dalam negeri 

yang memasok barang kepada pihak 

yang mendapatkan fasilitas tidak 

dipungut juga diberikan fasilitas 

yang sama dengan pengusaha 

yang berorientasi ekspor tentunya 

akan menyelesaikan masalah 

dengan menggeser masalah ke 

jalur sebelumnya, hingga harus 

diselesaikan secara menyeluruh.

Fasilitas lainnya adalah melalui 

pembebasan PPN yang memiliki 

konsekuensi Pajak Masukan tidak 

dapat dikreditkan. Konsekuensi 

ini mendistorsi daya saing produk 

domestik sebagai akibat produk 

impor mendapatkan perlakukan 

yang sama. Sebuah fasilitas 

pembebasan PPN misalnya atas 

kapal yang ditujukan untuk 

pengembangan armada nasional 

di bidang angkutan laut, memiliki 

konsekuensi produsen kapal 

laut tidak lagi berhak untuk 

mengkreditkan pajak masukan atas 

seluruh faktor input pembuatan 

terhadap produsen kapal domestik 

dari pemberian fasilitas pembebasan 

PPN atas penyerahan kapal yang 

ditujukan untuk pengurangan biaya 

logistik, Pemerintah menerbitkan 

PP 69 tahun 2015 tentang Impor 

dan Penyerahan Alat Angkutan 

Tertentu dan Penyerahan JKP 

terkait Alat Angkutan Tertentu 

yang Tidak Dipungut PPN. Dengan 

adanya PP ini fasilitas yang semula 

berbentuk pembebasan PPN diubah 

menjadi PPN tidak dipungut.

Cost of money atas cash flow 
talangan PPN
Untuk penjualan domestik, produk 

domestik selalu dihadapkan dengan 

produk impor yang sejenis, yang 

tentunya produk impor tersebut 

terbebani cost of money dari dana 

talangan PPN di negara asal yang 

juga menganut sistem Value Added 

Tax (VAT)/Good and Service Tax 

(GST). Apakah terdapat gap antara 

cost of money produk domestik 

dan produk impor,  tentunya 

dipengaruhi oleh gap besaran 

tingkat bunga dan gap jangka waktu 

tertanamnya Pajak Masukan PPN 

sampai bisa diperhitungan dengan 

Pajak Keluaran.

 
Gambar-2. Ilustrasi Fasilitas Pembebasan PPN atas Penyerahan Alat Angkutan
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Untuk pengusaha yang berorientasi 

ekspor, memang atas keseluruhan 

PPN yang telah dibayar dapat 

dilakukan restitusi. Melalui 

restitusi PPN, negara telah 

mengembalikan pokok pajak PPN 

secara keseluruhan tetapi atas cost 

of money dari dana operasional 

perusahaan yang tertanam di 

komponen pajak masukan tidak 

akan pernah diperhitungkan 

dalam pengembalian restitusi PPN. 

Akibatnya cost of money dari dana 

talangan PPN akan diperhitungkan 

sebagai cost perusahaan yang 

besarnya sangat tergantung dari 

besaran tingkat bunga dan seberapa 

lama proses pengembalian PPN atas 

kegiatan ekspor tersebut. 

Negara-negara maju yang menganut 

sistim VAT/GST seperti Australia 

dan Perancis meminimalisir 

cost of money tidak dengan cara 

memberikan fasilitas PPN tidak 

dipungut atas faktor input. Yang 

mereka lakukan hanya sebatas 

mempercepat proses restitusinya, 

dimana sekitar 95% keseluruhan 

proposal restitusi dilakukan dalam 

waktu kurang dari satu bulan. 

Dapatkah insentif PPN 
mengurangi cost of money?

Ditinjau dari beban cost of money,  

kebijakan PPN tidak dipungut 

atas faktor input bagi Pengusaha 

eksportir atau Pengusaha di 

Kawasan Ekonomi Khusus 

adalah kebijakan yang sangat 

menguntungkan namun berdampak 

serius pada peningkatan volume 

restitusi yang semakin besar 

pada lapisan rantai produksi atau 

distribusi sebelumnya. Penghilangan 

beban cashflow PPN input pada 

suatu mata rantai produksi atau 

distribusi melalui pemberian 

fasilitas PPN tidak dipungut secara 

otomatis menimbulkan restitusi 

pada mata rantai produksi atau 

distribusi sebelumnya. Dengan 

demikian, permasalahan restitusi 

yang timbul sebagai akibat 

pemberian fasilitas tidak dipungut 

baru selesai apabila pada setiap 

mata rantai produksi dan distribusi 

diberikan fasilitas yang serupa 

berupa fasilitas PPN tidak dipungut 

atas faktor input.

Risiko yang melekat apabila setiap 

pengusaha di rantai produksi 

dan distribusi diberikan hak 

mendapatkan fasilitas PPN atas 

faktor input adalah pemanfaatan 

fasilitas oleh konsumen atau 

pihak yang tidak berhak lainnya 

dengan mengaku-ngaku sebagai 

Pengusaha. Risiko demikian dapat 

dimitigasi dengan cara, sebagai 

berikut: 1) Pengusaha yang berhak 

mendapatkan fasilitas adalah 

pengusaha yang telah mendapatkan 

sertifikasi sebagai pengusaha 

yang menghasilkan barang kena 

pajak, 2) Pembayaran BKP harus 

melalui transfer akun rekening 

bank yang memang dikhususkan 

untuk transaksi BKP dan terdaftar 

di kantor pajak, serta Wajib Pajak 

berkewajiban melaporkan mutasi 

rekening kepada kantor pajak 

secara periodik. 3). Pengusaha 

yang sebagian kecil outputnya 

non BKP atau BKP dengan 

fasilitas pembebasan PPN dapat 

memanfaatkan fasilitas PPN tidak 

dipungut secara keseluruhan. 

Namun, fasilitas PPN yang sudah 

dinikmati sehubungan dengan 

menghasilkan non BKP atau 

BKP yang mendapatkan fasilitas 

pembebasan, harus dibayar kembali 

oleh Pengusaha yang bersangkutan. 

4) Perlu efek jera berupa sanksi 

administrasi terhadap Pengusaha 

yang tidak melaporkan faktur 

pajak pembeliannya meskipun 

mendapatkan fasilitas PPN tidak 

dipungut.

Paling tidak ada dua alternatif 

solusi untuk meminimalisir cost of 

money Pengusaha akan kewajiban 

menalangi PPN. Pertama, mencabut 

fasilitas 0% untuk faktor input 

pengusaha yang berorientasi 

ekspor dengan mempercepat 

proses restitusi PPN (misalnya 

satu bulan). Kedua,  meminimalisir 

potensi terjadinya restitusi dengan 

cara memberikan fasilitas PPN 

tidak dipungut secara menyeluruh 

sebagaimana diberikan kepada 

pengusaha di Kawasan Berikat atau 

KEK kepada pengusaha di setiap 

rantai produksi atau distribusi 

sebelumnya (hal ini memerlukan 

perubahan Undang-Undang).

Dengan prinsip netralitas PPN 

yang memperlakukan sama antara 

produk lokal dan impor, instrumen 

PPN tidak dapat dijadikan sarana 

untuk meningkatkan daya saing 

produk domestik. Untuk menjaga 

daya saing produk dalam negeri, hal 

yang dapat dilakukan pemerintah 

terkait dengan instrumen PPN 

hanya sebatas meminimalisir cost of 

money  dana talangan PPN. 
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  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Mendongkrak Investasi  
dengan Tax Holiday
|| Mohamad Nasir *)

ILO (2016) memperkirakan unemployment rate  usia 
15+ di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 5,6%, atau 
berada di atas rata-rata tingkat pengangguran ASEAN. 
Gross domestic product (GDP) per kapita  penduduk 
Indonesia pun masih jauh di bawah beberapa anggota 
ASEAN lainnya. The World Bank (2016) melaporkan 
bahwa GDP per kapita Indonesia tahun 2015 sekitar 
USD 3,346.5, atau masuk dalam kelompok negara 
dengan lower middle income. Sementara itu, Singapura 
merupakan negara dengan GDP per kapita tertinggi di 

ASEAN sekitar USD52,888.7, disusul Brunei Darussalam 
sekitar USD30,554.7, Malaysia sekitar USD9,768.3, dan 
berikutnya Thailand sekitar  USD5,814.8. Pencapaian 
GDP per kapita Indonesia ini pun masih menyisakan 
permasalahan pemerataan pendapatan yang ditandai 
dengan masih tingginya rasio gini Indonesia yang 
mencapai 0,394 pada September 2016 (BPS, 2017).
Pemerintah melalui Perpres No. 2 Tahun 2015 
telah merencanakan pembangunan nasional jangka 
menengah untuk periode 2015-2019. Beberapa target 

http://www.atkgcpa.com



WARTA FISKAL | EDISI  #2/2017
23

FOKUS

perekonomian telah ditetapkan per 
tahunnya. Pada periode terakhir, 
tepatnya tahun 2019, target 
pertumbuhan ekonomi, PDB per 
kapita, dan tingkat pengangguran 
masing-masing ditetapkan 
sebesar 8%, Rp72.217.000, dan 
4%-5%. Untuk mencapai target 
RPJMN tersebut, Pemerintah 
memperkirakan kebutuhan 
investasi sebesar Rp26.557,9 
triliun selama 5 tahun. Dari total 
kebutuhan tersebut, Pemerintah 
Pusat dan Daerah diperkirakan 
mampu memenuhi kebutuhan dana 
dikisaran Rp4.023,8 triliun, sisanya 
Rp22.534,1 diharapkan dapat 
dipenuhi oleh sektor swasta.

Harapan terhadap kontribusi sektor 
swasta tampaknya sangatlah besar, 
namun bukanlah permasalahan 
yang mudah diwujudkan. Karakter 
optimalisasi profit dan profil 
risiko pada investasi sektor swasta 
tentunya menjadi tantangan yang 
berat bagi Pemerintah untuk 
menjadikan Indonesia sebagai 
tujuan investasi, khususnya bagi 
investor luar negeri dengan 
foreign direct investment (FDI) atau 
penanaman modal asingnya (PMA). 
BKPM (2016) melaporkan PMA 
mencapai USD6,916.8 juta dan 
penanaman modal dalam negeri 
(PMDN) mencapai Rp50.351,7 miliar 
selama trilwulan I 2016. Selama 
periode 2010 s.d. 2015, PMA dan 
PMDN masing-masing mengalami 
pertumbuhan rata-rata 13,0% dan 

53,7% per tahunnya . 

Beberapa kebijakan telah 
ditawarkan Pemerintah kepada 
investor agar melakukan 
penanaman modal di Indonesia. 
Salah satunya adalah pemberian 
insentif pajak berupa tax   holiday. 
Di era ekonomi dan keuangan 
global, investasi dapat diibaratkan 
seperti madu yang diperebutkan, 
di mana tidak sedikit negara 

tertarik dan berkeinginan menarik 

invetasi ke negaranya . Karena itu, 
Indonesia tidak sendirian, harus 
pula bersaing memperebutkan 
apa yang disebut investasi 

tersebut dengan negara lainnya . 
Pertanyaannya, seberapa jauh daya 
tarik tax holiday yang ditawarkan 
Indonesia menarik Investor ?  

PERKEMBANGAN TAX HOLIDAY  
Fasilitas tax holiday merupakan 
insentif pajak yang lazim yang 

digunakan di dunia  untuk menarik 
investasi. Berdasarkan survei, 80% 
lebih dari sejumlah sampel negara 
menggunakan insentif tax holiday 
untuk mendongkrak peningkatan 
investasi di dalam negerinya (World 
Bank, 2015). Sebagai contoh, di 
Asia Selatan, 100% sampel survei 
memiliki fasilitas tax holiday, dan 
92% sampel negara-negara Asia 
Timur dan Pasifik menggunakan 

pula fasilitas ini. 

Di Indonesia, fasilitas tax holiday 
mulai ditawarkan kembali kepada 
investor pada tahun 2011, dengan 
diberlakukannya Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) No. 130/
PMK.010/2011 tentang Pemberian 
Fasilitas Pembebasan Atau 
Pengurangan Pajak Penghasilan 
Badan. Selanjutnya, PMK ini 
mengalami beberapa kali perubahan 
baik dari sisi substansi dan 
prosedur dengan diterbitkanya PMK 
No.192/PMK.011/2014, PMK No. 
159/PMK.010/2015, PMK No. No. 
103/PMK.010/2016, dan terakhir 
diubah dengan PMK No. 104/

PMK.010/2016 .

Berdasarkan PMK No.130/
PMK.011/2011, fasilitas tax holiday 
pada awalnya berupa pembebasan 
PPh badan selama 5 s.d 10 tahun, 
dan dapat ditambah dengan fasilitas 
pengurangan PPh badan sebesar 
50% selama 2 tahun. Selanjutnya, 
dinyatakan pula bahwa Menteri 

Keuangan dapat memberikan 
fasilitas pembebasan atau 
pengurangan PPh badan dengan 
jangka waktu melebihi jangka 
waktu di atas dengan pertimbangan 
untuk mempertahankan daya 
saing industri nasional. Fasilitas 
mulai diberikan ketika WP telah 
merealisasikan seluruh penanaman 
modalnya dan telah berproduksi 
secara komersial. Saat mulainya 
berproduksi secara komersial 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak (DJP).

Kemudian, melalui PMK No. 
159/PMK.010/2015, fasilitas tax 
holiday mengalami perubahan 
menjadi pengurangan PPh badan 
sebesar 10% s.d 100% selama 5 
s.d. 15 tahun. Sama halnya dengan 
PMK sebelumnya, masa fasilitas 
dapat diperpanjang, namun masa 
perpanjangan dibatasi paling lama 
20 tahun dengan pertimbangan 
tertentu. Terkait dengan mulai 
berlakunya fasilitas tax holiday, 
di samping telah merealisasikan 
penanaman modal minimal sebesar 
rencananya dan sudah memasuki 
masa berproduksi secara komersial, 
terdapat tambahan penegasan 
yaitu bidang usaha WP sesuai 
dengan bidang usaha yang telah 
direncanakan sebelumnya.  

Persyaratan wajib pajak yang 
mendapatkan fasilitas tax holiday 
juga mengalami beberapa kali 
perubahan. Berdasarkan PMK 
No.130/PMK.011/2011, WP yang 
dapat mengusulkan fasiltas 
tax holiday harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak badan baru.

Industri pioner yang mencakup :  

1) industri logam dasar, 2) industri 

pengilangan minyak bumi dan/

atau kimia dasar organik yang 

bersumber dari minyak bumi dan 

gas alam, 3) industri permesinan, 
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4) industri di bidang sumberdaya 

terbarukan; dan/atau 5) industri 

peralatan komunikasi. Selain 

industri pioneer, Menteri Keuangan 

dapat memperluas cakupan industri 

pioner dengan pertimbangan daya 

saing industri nasional dan nilai 

strategis kegiatan tertentu.

Rencana penanaman modal 

baru yang telah mendapatkan 

pengesahan dari instansi yang 

berwenang minimal sebesar Rp1 

triliun.

Penempatan dana di perbankan di 

Indonesia paling sedikit 10%, dan 

tidak dapat ditarik sebelum saat 

dimulainya pelaksanaan realisasi 

penanaman modal.

b. Berstatus sebagai badan hukum 

Indonesia.

Kemudian, berdasarkan PMK No. 

159/PMK.011/2015, persyaratan 

untuk mendapatkan fasilitas 

tax holiday mengalami beberapa 

perubahan diantaranya adalah :

Cakupan industri pioner berubah 

menjadi : 1) industri logam hulu, 2) 

industri pengilangan minyak bumi, 

3) industri kimia dasar organik yang 

bersumber dari minyak bumi dan 

gas alam, 4) industri permesinan 

yang menghasilkan mesin industri, 

5) industri pengolahan berbasis 

hasil pertanian, kehutanan, 

dan perikanan, 6) industri 

telekomunikasi, informasi dan 

komunikasi, 7) industri transportasi 

kelautan, 8) industri pengolahan 

yang merupakan industri utama di 

kawasan ekonomi khusus (KEK); 

dan/atau 9) infrastruktur ekonomi 

selain yang menggunakan skema 

Kerjasama Pemerintah dan Badan 

Usaha (KPBU).

c. Batasan minimal rencana 

penanaman modal untuk industri 

pioner dan memenuhi persyaratan 

memperkenalkan teknologi tinggi 

diturunkan menjadi paling sedikit 

Rp500 miliar. Namun besaran 

fasilitas berubah menjadi paling 

banyak 50% untuk penanaman 

modal antara Rp500 miliar s.d Rp1 

triliun.

Tambahan persyaratan terkait 

dengan kewajiban pemenuhan debt 

to equity ratio sebagaimana diatur 

dalam peraturan Menteri Keuangan 

yang terkait.

Apabila wajib pajak dimiliki oleh 

wajib pajak dalam bentuk usaha 

tetap (BUT), maka BUT tersebut 

harus mempunyai surat keterangan 

fiskal yang diterbitkan oleh DJP.

Sementara itu, merujuk pada PMK 

No. 103/PMK.011/2016, terjadi 

perubahan atas PMK No. 159/

PMK.011/2015 terkait dengan 

cakupan industri pioner. Cakupan 

industri pioner menjadi sebagai 

berikut :

a. Industri logam hulu;

Industri pengilangan minyak bumi 

atau industri dan infrastruktur 

pengilangan minyak bumi, 

termasuk yang menggunakan 

skema Kerjasama Pemerintah dan 

Badan Usaha (KPBU);

b. Industri kimia dasar organik yang 

bersumber dari minyak bumi dan 

gas alam;

c. Industri permesinan yang 

menghasilkan mesin industri;

d. Industri pengolahan berbasis 

hasil pertanian, kehutanan, dan 

perikanan;

e. Industri telekomunikasi, 

informasi dan komunikasi;

f. Industri transportasi kelautan; 

dan/ atau

g. Infrastruktur ekonomi yang 

menggunakan skema selain 

Kerjasama Pemerintah dan Badan 

Usaha (KPBU).

Dalam PMK No. 103 di atas, 

industri pengolahan yang 

merupakan industri utama di 

KEK dihapuskan, namun diatur 

tersendiri dalam PMK No. 104/

PMK.010/2016 tentang Perlakuan 

Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai 

Pada Kawasan Ekonomi Khusus. 

Dalam PMK ini, industri utama KEK 

mendapatkan fasilitas pengurangan 

pajak sebagai berikut :

Wajib Pajak badan baru dengan 

penanaman modal baru lebih dari 

Rp 1 triliun  dan bidang usahanya 

merupakan Kegiatan Utama di 

KEK,  mendapatkan fasilitas 

pengurangan PPh badan minimal 

10 tahun dan paling lama 25 tahun 

sejak produksi/operasi komersial 

dan telah merealisasikan nilai 

penanaman modal.

Wajib Pajak badan baru dengan 

penanaman modal baru antara 

Rp500 miliar s.d Rpl triliun dan 

bidang usahanya merupakan 

Kegiatan Utama di KEK diberikan 

fasilitas pengurangan PPh minimal 

5 tahun dan paling lama 15 tahun 

sejak produksi/operasi komersial 

dan telah merealisasikan nilai 

penanaman modal.

Wajib Pajak badan baru dengan 

penanaman modal baru kurang 

dari Rp500 miliar dan bidang 

usahanya merupakan Kegiatan 

Utama di KEK dan berlokasi pada 

KEK yang ditentukan oleh Dewan 

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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Nasional, dapat diberikan fasilitas 

pengurangan PPh badan minimal 

5 tahun dan maksimal 15 tahun 

sejak produksi/operasi komersial 

dan telah merealisasikan nilai 

penanaman modal.

Pengurangan PPh badan minimal 

20% s.d. 100% dari PPh terutang.

Detail informasi yang mencakup 

syarat dan lainnya dapat dibaca 

dalam PMK N0. 104/PMK.010/2016.

INVESTASI DAN TAX HOLIDAY  

Selama periode 2000 s.d 2015, 
investasi di Indonesia mengalami 

pertumbuhan yang positif, di mana 
penanaman modal asing (PMA) 
tumbuh rata-rata 8,9% per tahun. 
Hal yang sama pada penanaman 
modal dalam negeri (PMDN), terjadi 
pertumbuhan rata-rata 14,7% 

per tahun . Sementara itu, sektor 
ekonomi yang paling mendominasi 
adalah sektor perindustrian dengan 
kontribusi rata-rata 43,9% per 
tahun untuk PMA dan 61,1% per 
tahun untuk PMDN. 

Bagaimana bila dibandingkan 
dengan negara ASEAN lainnya? 
Dalam hal FDI, Indonesia 
mendapatkan penempatan investasi 

asing yang baik bila dibandingkan 
dengan negara-negara tetangga 
ASEAN selama periode 2011 
s.d 2015, di mana Indonesia 
menempati posisi kedua terbesar 
setelah Singapura. Berdasarkan 
data World Bank (2017), Indonesia 
memperoleh FDI net inflow sekitar 
USD110,2 miliar selama 2011 
s.d 2015 atau USD22,0 miliar 
per tahun. Sementara itu dalam 
periode yang sama, Singapura 
dengan luas wilayah yang jauh 
lebih kecil dibandingkan Indonesia, 
memperoleh penempatan FDI net 
inflow sebesar USD305,3 miliar 

atau USD61,1 miliar  per tahun, 
2,8 kali lipat lebih besar dari pada 
Indonesia.

Pertanyaanya, apakah kenaikan ini 

disebabkan oleh adanya fasilitas 

tax holiday yang mulai diberikan 

pada tahun 2011? Berdasarkan 

laporan BKF (2016), sampai 

dengan 2016 total perusahaan 

yang telah mengajukan untuk 

mendapatkan tax holiday sebanyak 

11 perusahaan, 5 perusahaan 

dapat dipastikan telah disetujui 

dan telah diterbitkan Keputusan 

Menteri Keuangan (KMK) nya. Total 

investasi yang direncanakan akan 

ditanamkan sekitar Rp39,2 trilun. 

Berikut perusahaan yang telah 

mendapatkan fasilitas tax holiday. 

Dapat dilihat di tabel-2. 

Berdasarkan nilai rencana investasi 

dan jumlah perusahaan yang 

memperoleh insentif tax holiday, 

nampak bahwa kebijakan pemberian 

fasilitas tax holiday belum mampu 

secara signifikan menarik investor 

untuk menempatkan dana investasi 

di Indonesia secara optimal 

padahal masa waktu 6 tahun telah 

berlalu. Di sisi lain isu redundancy 

perlu menjadi perhatian karena 

Grafik-1 : Perkembangan PMA dan PMDN Di Indonesia dan Tarif PPh Badan
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Sumber : BPS. 2017. Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Ket : Sebelum 2009 menggunakan tarif 
tertinggi.

Tabel-1 : FDI Net Inflow - USD Ribuan

Negara 2011 2012 2013 2014 2015

Cambodia 795,460 1,440,978 1,345,044 1,730,356 1,700,969 

Brunei 
Darussalam

     691,170 864,906 775,642 567,890 173,243 

Indonesia 20,564,938 21,200,779 23,281,742 25,120,732 20,054,270 

Malaysia 15,119,371 8,895,774 11,296,279 10,619,432 10,962,722 

Thailand 2,473,686 12,899,036 15,935,961 4,975,456 9,003,516 

Singapore 48,329,198 57,149,924 66,066,890 68,495,561 65,262,633 

Philippines 2,007,151 3,215,415 3,737,372 5,739,574 5,835,259 

Sumber : BPS. 2017. Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Ket : Sebelum 2009 menggunakan tarif tertinggi.
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dapat mereduksi keefektifan dari 

pemberian tax holiday.

 Dari sisi persaingan 

antar negara ASEAN dalam 

pemberian fasilitas, Indonesia telah 

memberikan fasilitas tax holiday 

yang cukup kompetitif. Indonesia 

dapat memberikan Tax   holiday 

20 tahun. World bank (2015) 

melaporkan fasilitas tax holiday 

pada negara ASEAN dan beberapa 

negara lainnya sebagaimana terlihat 

dalam tabel-3.

TANTANGAN TAX HOLIDAY
Fasilitas tax holiday yang diterapkan 

di Indonesia  nampaknya belum 

mampu menarik investasi secara 
optimal meskipun fasilitas yang 
ditawarkan kompetitif dan 
menggiurkan. Indonesia merupakan 
negara dengan pasar terbesar di 
ASEAN. Jumlah penduduk yang 
besar merupakan faktor pembentuk 
permintaan yang besar pula, 
dan tentunya suatu nilai yang 
seharusnya menjadi perhitungan 
investor dalam menanamkan 
modalnya. Dengan fasilitas dan 
potensi pasar tersebut, logikanya 
investasi di Indonesia lebih besar 
daripada Singapura. Menariknya, 
berdasarkan data BPS (2017), 
investasi PMA di Indonesia 
di dominasi oleh investor asal 

Singapura yang mencapai USD5,9 
miliar di 2015. Hal ini dapat pula 
mengindikasikan bahwa investor 
asing terlebih dahulu masuk ke 
Singapura sebelum berinvestasi ke 

Indonesia . Mengapa hal ini dapat 
terjadi ?

Untuk mendorong investasi, tax 

holiday bukan satu-satunya faktor 

penentu. Parys dan Sebastian 

(2010) mengemukakan bahwa 

mendongkrak investasi dengan 

penurunan tarif pajak atau insentif 

pajak (tax holiday) tidaklah efektif. 

Memperbaiki iklim investasi 

adalah solusi yang lebih baik. 

Khusus untuk kepastian hukum 

dan kepastian usaha merupakan 

persoalan yang berat untuk 

dicarikan jalan keluarnya. Terkait 

dengan iklim investasi memang 

dapat dipahami bahwa Indonesia 

masih di bawah Singapura, 

Malaysia dan beberapa negara 

ASEAN lainnya sehingga terdapat 

kewajaran bila arus investasi 

tertinggal di belakang Singapura.  

Tantangan kedua adalah potensi 
redundancy dalam pemberiaan 
tax holiday yang dapat mereduksi 

keefektifannya . Tax holiday 
bukanlah free lunch, tetapi 
memberikan konsekuensi 
kehilangan pendapatan negara dari 
sisi penerimaan perpajakan (tax 

Tabel-2 : Penerima Tax holiday dan Rencana Investasi 

Tahun Nama WP Badan Rencana Investasi Tax Holiday

2012 PT UOI Rp1,15 triliun 5 tahun pembebasan dan 2 tahun pengurangan 50%

2012 PT PBI Rp1,58 triliun 5 tahun pembebasan dan 2 tahun pengurangan 50%

2014 PT ESM Rp2,88 triliun 7 tahun pembebasan dan 2 tahun pengurangan 50%

2015 PT OPPM Rp29,1 triliun 8 tahun pembebasan dan 2 tahun pengurangan 50%

2016 PT SRI Rp4,5 triliun 5 tahun pembebasan dan 2 tahun pengurangan 50%

Sumber : BKF. 2016.

 

Tabel-3 : Masa Tax Holiday dan Tarif PPh Badan Di ASEAN 

Negara Max Tax Holiday (Tahun) Tarif PPh
Brunei Darussalam 20 20
Cambodia 9 20
Indonesia 15*/25** 25
Lao PDR 10 24
Malaysia 10 25
Myanmar 5 25
Philippines 6 30
Singapore negosiasi 17
Thailand 11 20
Vietnam 4 22

 
 

Sumber : Richard (2015) dalam World Bank (2015), dan Lainnya. 
Keterangan * : dapat diperpanjang menjadi 20 tahun, ** untuk KEK

.
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forgone). Redundancy dapat terjadi 
mengingat persyaratan pengajuan 
lebih menitik beratkan pada 
nilai investasi dan sektor usaha. 
Tingkat pengembalian investasi 
(return) belum dimasukan dalam 
pertimbangan. Sederhananya, 
ketika return usaha sudah wajar 
dan komersial maka tax holiday 
tidak diberikan kepada wajib pajak. 
Di sisi lain, redunduncy semakin 
sulit dicegah ketika fasilitas tax 
holiday diberikan sebagai bentuk 
persaingan insentif antar negara.  
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Jalan Terjal Ekstensifikasi Cukai

https://flicker.com
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Cukai merupakan pungutan 

negara yang dikenakan terhadap 

barang-barang tertentu. Sijbren 

Cnossen (2005) mengumpulkan 

beberapa tulisan atau pendapat 

dari para ahli berbagai bidang yang 

mengaitkan ke cukai, bahwa cukai 

dapat dikenakan terhadap beberapa 

barang dan jasa yang terkait 

dengan rokok, minuman, perjudian, 

pencemaran dan perjalanan 

berkendara. 

Di Indonesia, cukai diatur dengan 

Undang-Undang nomor 11 tahun 

1995 yang terakhir diubah dengan 

Undang-Undang nomor 39 tahun 

2007. Pada pasal 2 ayat (1) tertulis 

bahwa barang-barang tertentu 

dikenai cukai jika mempunyai 

karakteristik: konsumsinya perlu 

dikendalikan, peredarannya perlu 

diawasi, pemakaiannya dapat 

menimbulkan dampak negatif 

bagi masyarakat atau lingkungan 

hidup, atau pemakaiannya perlu 

pembebanan pungutan negara demi 

keadilan dan keseimbangan.

Jenis barang kena cukai di 

Indonesia sejak berlakunya UU 

Cukai pada 1 April 1996 sampai 

dengan saat ini masih tiga barang 

saja yaitu etil alkohol, minuman 

mengandung etil alkohol, dan hasil 

tembakau. Selama puluhan tahun, 

cukai hanya dipungut dari konsumsi 

ketiga barang tersebut. Padahal 

dimungkinkan untuk menambah 

barang baru sebagai barang kena 

cukai, sebagaimana diatur pada 

pasal 4 ayat (2) bahwa penambahan 

atau pengurangan jenis barang kena 

cukai diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Penerimaan cukai selama 

beberapa tahun menunjukkan 

peningkatan, meskipun tidak jauh 

dari 10% (sepuluh persen) dari 

total penerimaan perpajakan. Dari 

grafik di bawah ini dapat dilihat 

perkembangan penerimaan cukai 

dari tahun 2006 sampai dengan 

2016 (PKPN BKF, 2017).

Kontribusi total penerimaan Cukai 

terhadap penerimaan Perpajakan 

dari tahun ke tahun cenderung 

mengalami peningkatan, namun 

mulai menunjukkan penurunan di 

tahun 2016. Dari sisi penerimaan 

perpajakan, cukai Hasil Tembakau 

merupakan kontributor ketiga 

terbesar setelah Pajak Penghasilan 

(PPh) dan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). Penerimaan cukai 

terlalu bergantung pada Hasil 

Tembakau karena sekitar 96% dari 

penerimaan cukai berasal dari jenis 

barang kena cukai (BKC) tersebut 

dan kontribusinya terhadap total 

penerimaan perpajakan mulai 

menunjukkan penurunan. Oleh 

karena itu pemerintah harus 

memiliki barang kena cukai  baru 

yang dapat digunakan untuk 

 

 Gambar 1. Penerimaan Cukai

 
 

Sumber: Kementerian Keuangan (2016)
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mengurangi ketergantungan dari 

penerimaan cukai hasil tembakau 

untuk mencapai target penerimaan 

cukai dalam APBN. 

Selain itu, penerimaan cukai dapat 

dibandingkan dengan Produk 

Domestik Bruto (PDB). Rasio 

Penerimaan Cukai terhadap Produk 

Domestik Brutto (PDB) di beberapa 

negara yang pernah dibandingkan 

oleh Center for Indonesia Taxation 

Analysis (CITA) dapat dilihat pada 

diagram Gambar-2 (PKPN BKF, 

2017).

Menurut CITA, rasio penerimaan 

cukai terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) Indonesia masih rendah 

dibandingkan dengan negara lain, 

yaitu 1.2%. Salah satu penyebabnya 

adalah masih terbatasnya objek 

cukai di Indonesia. Hal tersebut 

menunjukan bahwa terdapat ruang 

bagi Pemerintah untuk melakukan 

penambahan objek cukai baru. 

Sistem Pengenaan Cukai dan 
Ekstensifikasi Barang Kena 
Cukai

Terkait ekstensifikasi cukai, 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

pernah mengusulkan adanya 12 

(dua belas) objek barang untuk 

menjadi barang kena cukai (Warta 

Beacukai, 1998). Permana Agung 

menyatakan potensi cukai yang 

dimobilisasi itu sebanyak 12 objek 

cukai baru, yakni: sabun, detergen, 

air mineral, semen, sodium 

cyclamate dan saccharine, gas alam, 

metanol, ban, soft drink, kayu 

lapis, bahan bakar minyak, baterai 

kering/accu.  

Selanjutnya Permana Agung 

menyatakan bahwa yang perlu 

menjadi perhatian adalah ada tiga 

karakteristik dasar dari cukai, yang 

secara umum membedakannya 

dengan jenis-jenis pajak lainnya, 

termasuk pajak tidak langsung. 

Pertama, selectivity of coverage 

atau pemilihan cakupan. Dalam 

perjalanan sejarah perpajakan, 

jangkauan daripada cakupan ini 

telah menjadi faktor pembeda 

yang penting antara cukai atau 

excise (sering disebut sebagai 

pajak penjualan yang selektif 

atau selective sales tax) dan pajak 

penjualan pada umumnya atau 

sales tax (general excise). Pada 

sistem cukai, barang-barang atau 

komoditi yang dapat dikenakan 

pajak disebutkan secara spesifik di 

dalam suatu Undang-undangnya 

dan/ atau perangkat peraturan 

yang lebih rendah derajatnya. 

Karakeristik yang unik ini telah 

membuat Indonesia mempunyai 

cukai tembakau, cukai alkohol 

sulingan dan cukai atas minuman 

mengandung etil alkohol. 

Sebaliknya, dalam pajak penjualan, 

umumnya dasar pajaknya meliputi 

semua komoditi yang dijual, kecuali, 

yang secara tegas oleh peraturan 

perundangannya dibebaskan. Lebih 

lanjut sebagai konsekuensi logis 

dari sifat selectivity of coverage 

tersebut, bahwa rates-nya (baik 

layers maupun magnitude-nya), 

ditentukan secara terpisah untuk 

setiap komoditi. Bahkan, untuk 

semua komoditi atau kelompok 

komoditi dapat mempunyai 

 

Gambar 2.  Rasio Penerimaan Cukai terhadap Produk Domestik Brutto (PDB) di beberapa 
negara yang pernah dibandingkan oleh Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

 
 

 Sumber : The World Bank. 2017. Historical Data Sets and Trends Data. .
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yang ditimbulkan sebagai akibat 

dari adanya suatu produksi atau 

konsumsi produk-produk tertentu 

(yang di dalam literatur-literatur 

sering disebut sebagai regulatory 

type levies of pollution excises). 

Misalnya, cukai yang dikenakan 

atas satuan produksi besi baja 

dari sebuah pabrik baja yang 

berlokasi di tepi sebuah sungai, 

yang membuang waste atau limbah 

hasil produksi ke dalam sungai 

tersebut. Lebih lanjut air sungai 

(yang telah polluted) tersebut akan 

menjadi faktor produksi utama oleh 

sebuah pabrik bir di sebelah hilir. 

Dalam hal demikian jelas bahwa 

telah terjadi eksternalitas negatif 

(external diseconomies) sebagai akibat 

dari polusi yang ditimbulkan oleh 

kegiatan produksi pabrik baja 

dimaksud. Jika sarana fiskal yang 

digunakan untuk mengatasi hal 

polusi tersebut maka atas satuan 

produksi baja tersebut dapat 

dikenakan cukai. Hasil pungutan 

cukai setelah menjadi penerimaan 

negara, dipergunakan (ear marked) 

untuk mensubsidi pabrik bir 

dalam bentuk penyediaan mesin-

mesin pembersih air. 

(iii) pengenaan cukai atas 

barang-barang yang sifatnya 

non essential atau atas konsumsi 

barang-barang mewah yang 

dari segi pertimbangan tertentu, 

jika dikonsumsi oleh anggota 

masyarakat maka tingkat 

expenditures dari anggota 

masyarakat tersebut dapat 

pertimbangan dasar, sasaran, dan 

karena itu, dapat mempunyai tarif 

cukai yang berbeda-beda juga. Sales 

tax, pada pihak yang lain, umumnya 

mempunyai tarif yang sama untuk 

semua komoditi (flat-rate).

Kedua, discrimination in intent. 

Dalam konteks ini berbagai 

argumentasi dapat diketengahkan 

untuk mendukung suatu 

pembebanan atau pengenaan cukai, 

meliputi:

(i) to control the consumption of 

goods yang dianggap immoral atau 

unhealthy jika dikonsumsi oleh 

masyarakat, sebagai contoh adalah 

sumptuary excises atau sin taxes atas 

rokok-rokok dan alcoholic beverages

(ii) to internalize external diseconomies 

 

 Tabel-1. Jenis Barang Kena Cukai Beberapa Negara di Dunia 

No Negara Barang Kena Cukai

1 Finlandia margarin, mentega, susu, minuman ringan, obat-obatan, produk bulu binatang, permadani, 

arloji, alat-alat perkakas, kamera, peralatan musik, mobil, sepeda motor, kapal laut, pesawat 

terbang, asuransi, travel

2 Perancis kopi, teh, gula, minyak sayur, daging, minuman ringan, kosmetik, parfum, perhiasan, bahan 

peledak, asuransi, transportasi, pemanas, listrik

3 Jerman kopi, teh, gula, biang gula, es krim, minuman ringan, asam cuka, kartu permainan, lampu 

penerangan, pipa, asuransi , transportasi, alat pemadam kebakaran

4 India kopi, teh, gula, minyak makan, minuman ringan, tekstil, sabun, kaca, alas kaki, kosmetik, 

parfum, alat-alat perkakas, alat pendingin ruangan (AC), televisi, film, kamera, peralatan 

tata suara, semen, logam, plastik, kayu, karet, baterai, kabel, mesin, transportasi, travel, 

listrik

5 Jepang kopi, teh, biji cokelat, gula , minuman ringan, mebel, permadani, kartu permainan, 

kosmetik, parfum, perhiasan, produk bulu binatang , alat-alat perkakas, jam dinding, alat 

pendingin ruangan (AC), televisi, peralatan fotografi, perekam, alat-alat olahraga, mobil, 

kayu balok, travel, listrik, gas

6 Malaysia gula, sabun, kasur, arloji, kartu permainan, televisi, perkakas rumah tangga, semen, cat, 

ban, baterai, lampu, hotel, rumah makan

7 Singapura gula, radio, televisi, listrik, gas, air, telepon, rekening hotel, tarif makanan dan minuman. 

8 Amerika 

Serikat

gula, lemak, transportasi udara, tol, sarana umum, telepon.

 
 

 Sumber : The World Bank. 2017. Historical Data Sets and Trends Data. .
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dianggap sebagai proxies untuk tax 

paying capacity mereka. Misalnya, 

konsumsi atas barang-barang 

kosmetik, jewellery, minyak wangi, 

dan lain-lain. 

(iv) cukai sebagai service charges 

atas penggunaan jalan-jalan raya 

tertentu, bahkan juga cukai dapat 

dikenakan pada sektor kendaraan 

bermotor, seperti: motor vehicle 

licenses, registration duties, excise 

of tyres, vehicle tonnage, dan lain-

lainnya. 

(v)  to preventing waste atau inducing 

growing high yielding plants, atau, 

to improve efficiency in the use 

of resources. Misalnya, system 

of presumptive excise taxation di 

beberapa negara di dunia, atau 

the sugar excise di Jerman, dimana 

atas setiap petak tanah dengan 

luas area tertentu jika kuantitas 

atau kualitas produksinya makin 

menurun, maka untuk mendorong 

produksinya, cukai dapat dikenakan 

dengan degree of excise tax rates-nya 

yang semakin progresif jika hasil 

produksinya semakin menurun dan 

sebaliknya.  

(vi) desain cukai untuk promoting 

employment. Misalnya, cukai atas 

rokok buatan tangan tarifnya lebih 

rendah daripada tarif cukai atas 

rokok buatan mesin. 

(vii) penggunaan cukai untuk 

membiayai penelitian, bahkan 

membiayai trade promotion activities 

agar kualitas produk tertentu 

semakin meningkat dan dikenal di 

pasaran global. Misalnya, the butter 

levy di Amerika Serikat excises on 

agricultural products di Australia 

dan India. 

(viii) sampai tingkat tertentu, 

cukai juga dapat diadministrasikan 

relatif secara lebih mudah dalam 

rangka generate revenue yang 

sangat diperlukan untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan sektor publik/ 

pemerintah. 

Ketiga, quantitative measurement. 

Jika para pengambil kebijakan di 

bidang fiskal berbicara tentang 

cukai, biasanya dikaitkan dengan 

pengawasan fisik oleh Excise 

Authorities yang dilakukan untuk 

menentukan kewajiban pajak 

terutang serta meyakinkan 

pemenuhan kewajiban sesuai 

peraturan ayng berlaku. Sebagai 

contoh, premises dari suatu pabrik 

rokok serta pabrik-pabrik atau 

tempat-tempat penimbunan 

minuman mengandung etil alkohol 

selalu closely policed oleh Excise 

Authorities. Contoh lain adalah 

metering device yang mencatat 

jumlah-jumlah produksi juga selalu 

dipergunakan untuk mencegah 

penyalahgunaan-penyalahgunaan 

yang mungkin terjadi. Kontrol fisik 

ini ternyata sangat bermanfaat, 

mengingat dasar pertimbangan, 

dasar falsafah, atau sasaran 

pengenaan cukai yang beraneka 

ragam, yang tidak semata-mata 

 

 Tabel-2 : Jumlah Barang ena Cukai Di berbagai Negara

 
  

Sumber: Asean Forum on Taxation, 2016.
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untuk kepentingan penerimaan 

negara saja. Kontrol fisik ini 

menjadi lengkap dengan adanya 

kewenangan Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai untuk melakukan 

audit atas pembukuan perusahaan/

pabrikan. 

Ekstensifikasi Barang Kena 
Cukai : Indonesia vs Rest of The 
world

Sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya, rasio penerimaan 

cukai terhadap PDB Indonesia 

masih rendah dibandingkan 

dengan negara lain, yang 

mengindikasikan masih terdapat 

ruang bagi Pemerintah untuk 

melakukan penambahan objek 

cukai baru. Beberapa negara di 

dunia mengenakan cukai terhadap 

banyak jenis barang sebagaimana 

terangkum dalam Tabel-1.

Sementara untuk perbandingan 

dengan negara-negara anggota 

ASEAN, maka dapat diketahui 

bahwa Indonesia menerapkan 

cukai pada sedikit saja barang 

yaitu produk tembakau dan alkohol 

(Tabel-2). Dari tabel tersebut 

dapat diketahui bahwa Indonesia 

termasuk negara yang menerapkan 

sistem pengenaan cukai paling 

sedikit dibandingkan dengan 

negara lain di ASEAN. Sementara 

itu Thailand, Vietnam, bahkan 

Myanmar, Laos, dan Kamboja 

yang perekonomiannya tidak 

lebih maju daripada Indonesia 

menerapkan pungutan cukai 

terhadap barang (dan jasa) jauh 

lebih banyak daripada Indonesia. 

Hal ini patut menjadi catatan 

bahwa Indonesia masih tertinggal 

dalam hal pengenaan cukai 

terhadap komoditas yang memiliki 

dampak negatif bagi manusia atau 

lingkungan hidup. 

Pengenaan cukai memang 

menghasilkan penerimaan ikutan 

(windfall) berupa uang yang 

dimaksudkan untuk membatasi 

akses masyarakat terhadap barang 

tertentu. Bisa jadi banyak pihak 

berasumsi, karena memberikan 

penerimaan negara maka dianggap 

urusan cukai sebagai pekerjaan 

terkait fiskal saja. Akan tetapi 

jika dirunut pasal 2 ayat (1) UU 

cukai tentang karakteristik barang 

tertentu yang dikenai cukai, 

maka jelas bahwa terdapat aspek 

yang sangat luas yang mendasari 

pengenaan cukai terhadap suatu 

barang. 

Konsumsinya perlu dikendalikan, 

artinya barang tertentu akan 

dikendalikan peredarannya melalui 

sistem pengenaan cukai terkait 

dampaknya kepada manusia atau 

lingkungan. Produk hasil tembakau 

merupakan barang kena cukai 

yang saat ini dikendalikan dengan 

dikenai tarif cukai dan dengan 

pelunasan menggunakan pita cukai. 

Peredarannya perlu diawasi, 

artinya barang tertentu karena 

dikhawatirkan dampak negatifnya 

lebih cepat dan pengaruh buruknya 

lebih berdampak secara langsung, 

maka juga diperlukan pengawasan 

dalam peredarannya. Selain 

dikenai cukai, peredaran barang 

tertentu ini diikuti dengan sistem 

administrasi yang ketat. Dari sisi 

perdagangannya, ada aturan dari 

instansi terkait seperti Kementerian 

Perdagangan yang mengatur 

tempat yang diperbolehkan 

memperjualbelikan barang tertentu 

tersebut. Contoh barang ini adalah 

minuman mengandung etil alkohol.  

Pemakaiannya dapat menimbulkan 

dampak negatif bagi masyarakat 

atau lingkungan hidup. Ini 

merupakan karakteristik yang 

sangat esensial dari pemakaian 

atau aktivitas yang berdampak 

negatif bagi kesehatan manusia 

atau lingkungan tempat hidup 

manusia. Kesehatan manusia bisa 

dampak yang berupa langsung atau 

tidak langsung, baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

Artinya upaya preventif dapat 

dilakukan agar dapat diminimalisasi 

dampak dari pemakaian barang atau 

aktivitas terhadap hal tertentu yang 

diindikasikan berdampak negatif. 

Pemakaiannya perlu pembebanan 

pungutan negara demi keadilan 

dan keseimbangan, artinya ada 

semacam irisan dengan pengenaan 

pajak terhadap barang mewah. 

Dalam penjelasan Undang-Undang 

Cukai disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan “pemakaiannya 

perlu pembebanan pungutan 

Cukai disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan “pemakaiannya 
perlu pembebanan pungutan 
negara dalam rangka keadilan dan 
keseimbangan” 

“
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negara dalam rangka keadilan dan 

keseimbangan” adalah pungutan 

cukai dapat dikenakan terhadap 

barang yang dikategorikan sebagai 

barang mewah dan/atau bernilai 

tinggi, namun bukan merupakan 

kebutuhan pokok, sehingga tetap 

terjaga keseimbangan pembebanan 

pungutan antara konsumen yang 

berpenghasilan tinggi dengan 

konsumen yang berpenghasilan 

rendah. 

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara 

BKF telah beberapa kali melakukan 

kajian awal dan terbatas terhadap 

beberapa barang tertentu yang 

dianggap berpotensi menjadi 

barang kena cukai. Mulai tahun 

2011 telah dilakukan kajian dengan 

melibatkan Direktorat Cukai 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  

terhadap beberapa barang antara 

lain minuman ringan berpemanis 

dan berkarbonasi, telepon seluler, 

berlian, monosodium glutamat, 

kantong plastik, kendaraan 

bermotor, parfum, mesin pendingin 

udara (AC), dan yang masih dalam 

kajian saat ini adalah kemasan 

plastik. 

Dari kajian yang telah dilaksanakan 

tersebut sampai dengan saat ini 

belum ada satu barang yang dapat 

diajukan menjadi barang kena 

cukai baru. Penolakan yang sering 

mengemuka adalah dari asosiasi 

perusahaan yang merasa terdampak 

dengan pengenaan cukai terhadap 

barang hasil produksinya, walaupun 

pembayar cukai sebenarnya adalah 

konsumen akhir barang tersebut.   

Dari ulasan tersebut dapat 

dikatakan bahwa banyak sekali unit 

lembaga, kementerian, termasuk 

lembaga swadaya masyarakat untuk 

ikut memikirkan pengenaan cukai 

pada berbagai barang tertentu 

selain tiga jenis barang yang sudah 

dikenai cukai. Jika dikaitkan dengan 

aspek kesehatan, maka Kementerian 

Kesehatan dapat mengusulkan 

pengenaan cukai terhadap 

berbagai barang yang memiliki 

risiko berbahaya yang selama ini 

banyak dikonsumsi masyarakat. 

Jika dikaitkan dengan barang yang 

bisa memberikan dampak negatif 

bagi masyarakat terutama bagi 

psikis dan emosi anak-anak, maka 

Kementerian Sosial, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia, 

termasuk lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) dapat mengkaji 

barang tersebut untuk selanjutnya 

diusulkan dikenai cukai. Untuk 

kegiatan yang memberi dampak 

negatif bagi lingkungan hidup, 

maka Kementerian Kehutanan dan 

Lingkungan Hidup. LSM, pemerhati 

lingkungan dapat membuat kajian 

terkait kerusakan lingkungan 

dan selanjutnya mengusulkan 

pengenaan cukai terhadap hasil 

aktivitas dampak negatifnya 

merusak lingkungan. 

Upaya preventif dan strategis 

melalui pengenaan cukai 

terhadap barang tertentu untuk 

menambah barang kena cukai atau 

ekstensifikasi barang kena cukai 

sejalan dengan upaya peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. 

Oleh karena itu selayaknya terus 

diupayakan dan dimajukan dengan 

berbagai cara untuk terlaksananya 

ekstensifikasi barang kena cukai 

demi tercapainya kemajuan bangsa. 
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Menakar Diplomasi Publik  
Kementerian Keuangan dalam 
Pelaksanaan Kerja sama  
Pembangunan Internasional
|| Risnandar *)

Sebagai bangsa yang berdaulat dan seiring dengan 

berkembangnya status Indonesia sebagai emerging 

country, Indonesia memiliki peran kedudukan yang 

semakin berkembang dalam komunitas internasional. 

Keterlibatan Indonesia dalam pembangunan 

internasional (kerja sama internasional) diwujudkan 

dalam berbagai forum dan melalui jalur-jalur diplomasi 

yang ada. Sesuai dengan amanah Konstitusi dan juga 

peningkatan peran Indonesia di dunia internasional, 

maka pelaksanaan kerja sama Indonesia dalam forum, 

lembaga dan jalur-jalur kerja sama internasional yang 

ada juga meningkat. Melalui Undang-Undang Keuangan 

Negara nomor 17 tahun 2003, pasal 8(d), Kemenkeu 

sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki 

kewenangan dalam melaksanakan diplomasi ekonomi 

dan keuangan, termasuk di dalam berbagai institusi/

forum dan jalur diplomasi. 

https://cdn.com

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Kepala Subbidang Kelembagaan APEC , Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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Saat ini, fokus Sri Mulyani sebagai 

Menteri Keuangan (MK) adalah 

kebijakan equitable growth (Wirayani 

& Samboh, 2016), atau dengan 

kata lain bagaimana pertumbuhan 

menyentuh lapisan masyarakat 

yang paling membutuhkan atau 

setidaknya memiliki dampak 

yang jelas bagi masyarakat 

Indonesia—pertumbuhan inklusif. 

Dalam kerangka equitable growth, 

pembiayaan melalui APBN 

merupakan suatu wahana dalam 

menghasilkan suatu kegiatan 

produktif yang diterjemahkan ke 

dalam pengelolaan fiskal yang 

terarah dan tepat sasaran dan 

berada dalam batasan defisit fiskal. 

Begitupun dalam pelaksanaan 

kerja sama internasional oleh 

Kemenkeu yang menghabiskan 

dana tidak sedikit. Konsekuensi 

pengelolaan fiskal yang terarah 

dan tepat sasaran menimbulkan 

suatu tekanan dalam membiayai 

partisipasi Kemenkeu dalam 

pembangunan internasional, yaitu 

dengan dihasilkannya manfaat 

nyata dan terukur bagi Indonesia. 

Namun pada kenyataannya, 

pelaksanaan kerja sama 

internasional merupakan proses 

yang rumit, melibatkan banyak 

pemangku pihak dan kepentingan, 

dan cenderung sulit diukur. Lebih 

lanjut, pertanyaan-pertanyaan 

seperti bagaimana pelaksanaan 

diplomasi publik oleh Kemenkeu 

dalam kerja sama internasional 

membawa manfaat dalam sudut 

pandang kebijakan fiskal, menjadi 

hal penting untuk dijawab. 

Bagaimana keterlibatan Kemenkeu 

dalam pembangunan internasional 

dapat diarahkan secara efektif 

untuk membawa manfaat bagi 

kepentingan Indonesia? Hal apa 

yang membedakan diplomasi 

publik yang dilaksanakan 

Kemenkeu dengan diplomasi 

publik yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) 

dalam sudut pandang kebijakan 

fiskal? Jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut merupakan 

dasar bagi pelaksanaan kerja sama 

internasional (diplomasi publik) 

Kemenkeu dalam pembangunan 

internasional.

Diplomasi Publik Kementerian 
Keuangan
Perlu dipahami bahwa pelaksanaan 

kerja sama internasional melalui 

diplomasi publik yang dilakukan 

oleh Kemenkeu setidaknya 

penurunan dari tiga hal, yaitu: (1) 

keaktifan Indonesia dalam forum 

internasional diamanatkan oleh 

Konstitusi, Undang-undang, dan 

Arahan Kepala Negara, sehingga 

menimbulkan konsekuensi 

dalam penataan hubungan luar 

negeri Indonesia yang melayani 

kepentingan Indonesia; (2) dasar 

politik luar negeri Indonesia 

(“bebas-aktif”) yang memiliki 

konsekuensi keaktifan Indonesia 

dalam forum-forum internasional 

dalam rangka berkontribusi dalam 

pembangunan internasional; (3) 

diplomasi yang merupakan bentuk 

riil dari pelaksanaan politik luar 

negeri Indonesia merupakan barang 

publik yang pemanfaatannya harus 

membawa kebaikan bagi bangsa 

Indonesia baik secara langsung 

maupun tidak langsung (Bjola & 

Kornprobst, 2013)

Di satu sisi, perlu diketahui bahwa 

internasionalisasi suatu isu dengan 

keterbatasan rejim peraturan 

internasional dan sensitivitas 

yang tinggi dari komunitas 

internasional membuat proses 

diplomasi publik menjadi hal yang 

harus dilakukan secara seksama 

dan hati-hati. Diplomasi sendiri 

diartikan sebagai komunikasi 

terinstitusionalisasi diantara entitas 

internasional yang diakui, dimana 

entitas tersebut menghasilkan, 

mengelola dan mendistribusikan 

barang publik (Bjola & Kornprobst, 

2013). Diplomasi mengerucut 

sebagai barang publik dikarenakan 

pada perkembangan awalnya 

diplomasi dimaksudkan sebagai 

tindakan yang membawa manfaat 

berupa perlindungan negara 

terhadap intervensi asing. Seiring 

berkembangnya waktu, diplomasi 

juga merambah ke isu-isu (barang 

publik) seperti kesejahteraan, 

pembangunan, lingkungan, migrasi 

serta kesehatan publik. Semakin 

nyata atau dirasakan manfaat dari 

diplomasi, maka semakin dirasakan 

pula barang atau jasa pelayanan 

dari diplomasi sebagai barang 

publik.

Lebih lanjut, pertimbangan posisi 

Indonesia dalam komunitas 

internasional, tidak semata-mata 

melihat melalui persepsi bagaimana 

Indonesia mempengaruhi kondisi 

eksternalnya, namun juga 

bagaimana lingkungan internasional 

berpengaruh terhadap Indonesia. 

Melalui persepsi ini, pelaksanaan 

kebijakan politik luar negeri 

Indonesia oleh Kemenkeu memiliki 

karakter yang unik. Tolak ukur 

dari keberhasilan pelaksanaan kerja 

sama internasional oleh Kemenkeu 

merupakan terasanya manfaat dari 

diplomasi sebagai barang publik 

oleh masyarakat sesuai dengan 

kerangka equitable growth. Guna 

mencapai hal tersebut, terdapat dua 

knowledge utama yang diperlukan 
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agar pelaksanaan diplomasi 

publik Kemenkeu mencapai hasil 

optimal yang mengakomodasi 

kepentingan Indonesia dalam 

(proses) keterlibatannya dalam 

pembangunan internasional.

Pertama, knowledge akan 

arsitektur, dinamika dan tata 

kelola internasional. Kemenkeu 

sebagai suatu institusi yang dalam 

proses bisnisnya menuntut akan 

kejelasan, validitas dan objek yang 

terukur, dihadapkan pada suatu 

proses (pelaksanaan kerja sama 

internasional) yang terfragmentasi, 

dinamis dan volatil—dipengaruhi 

banyak faktor (internal-eksternal). 

Di tengah dinamika tersebut, 

dituntut suatu hasil yang instan 

dan nampak, dimana hasil 

dari kerja sama pembangunan 

internasional setidaknya 

membutuhkan waktu 3-10 

tahun untuk dapat dilihat, sejak 

intervensi (dalam pembangunan 

internasional) dilakukan. 

Terfragmentasinya pelaku-

pelaku kerja sama internasional 

(juga di tingkat nasional) dan 

kurangnya keberlanjutan dari 

kerja sama internasional turut 

menambah tantangan yang ada. 

Keterampilan atau pemahaman 

akan arsitektur, dinamika dan 

tata kelola (melalui forum atau 

organisasi internasional dan 

mekanismenya) menjadi hal yang 

diperlukan dalam pelaksanaan kerja 

sama internasional oleh Kemenkeu. 

Selain itu, keterampilan ini juga 

menuntut akan pengetahuan terkait 

dengan stakeholders dan shareholders 

yang terlibat dalam pembangunan 

internasional.

Kedua, core knowledge dari isu-isu 

yang menjadi objek pembahasan 

dalam proses pembangunan 

internasional. Tingginya dinamika 

dan isu-isu yang lintas bidang 

(cross-cutting) dimana Kemenkeu 

terlibat, dengan sendirinya 

memerlukan pemahaman yang 

mendalam akan isu utama (core) 

yang menjadi tema sentral 

pembahasan dalam suatu forum 

atau institusi internasional. 

Pengelolaan isu secara efektif dalam 

kerja sama internasional sangat 

diperlukan guna mengarahkan 

proses pembangunan internasional 

(melalui perundingan) guna 

mengakomodasi kepentingan 

Indonesia. Pemahaman mendalam 

dan luas akan suatu isu, akan 

mendukung kepentingan Indonesia 

yang akan diajukan dalam proses 

pembangunan internasional. 

Pemahaman mendalam akan suatu 

isu akan memudahkan identifikasi 

kebutuhan dan tujuan Indonesia 

dalam proses pembangunan 

internasional serta langkah-langkah 

intervensi yang diperlukan dalam 

prosesnya.  

Kedua knowledge di atas pada 

akhirnya akan menentukan metode 

pelaksanaan diplomasi publik 

yang dijalankan oleh Kemenkeu 

dalam keterlibatannya dalam 

pembangunan internasional. 

Penggabungan dan pengelolaan 

dari kedua knowledge di atas akan 

menentukan proses dan hasil 

pengambilan keputusan atau 

rekomendasi dalam pelaksanaan 

diplomasi publik oleh Kementerian 

Keuangan yang menghasilkan 

manfaat terbaik bagi Indonesia 

(Abimanyu, 2011). Melalui 

pengelolaan knowledge tersebut, 

isu-isu yang lintas bidang dan 

forum dan juga tumpang tindih 

dikelola secara efektif dan efisien 

guna mendapatkan informasi dan 

data yang utuh dalam pengambilan 

keputusan. Paparan Kemenkeu 

dalam kerja sama internasionalnya 

terhadap berbagai isu dan di 

berbagai forum sebaiknya mulai 

di kelola dengan baik dengan 

mengidentifikasikan prioritas isu-

isu dan forum-forum kerja sama 

internasional yang diikuti.

Adapun secara umum, paparan atau 

keterlibatan pelaksanaan diplomasi 

publik Kementerian Keuangan 

dalam proses pembangunan 

internasional dapat diklasifikasikan 

pada klaster-klaster berikut.

Dari institusi-institusi pada tabel 

di atas, yang menarik adalah 

keterlibatan Kemenkeu dalam 

lembaga keuangan internasional 

(LKI) seperti WB, ADB, IDB dan 

AIIB. Selain menjadi Kemenkeu 

merupakan focal point dan kuatnya 

komitmen pada institusi-institusi 

tersebut, juga terdapat mekanisme 

tata kelola dari institusi-institusi 

tersebut, yang membutuhkan 

intervensi Kemenkeu guna 

memperjuangkan kepentingan 

Indonesia. Salah satu kepentingan 

Indonesia tercermin dari 

penyertaan modal negara dalam 

LKI guna mempertahankan voting 

power Indonesia di lembaga terkait.    

Selain itu, juga terdapat forum 

lain yang cukup signifikan yaitu 

G20. Dikarenakan karakateristik 

dari G20 sendiri yang merupakan 

organisasi dari negara-negara 

yang merupakan 20 perekonomian 

terbaik di dunia, yang secara tak 

langsung membuat organisasi 

ini sebagai organisasi yang kuat. 

Isu utama yang menjadi fokus 

pembahasan yaitu perekonomian, 

secara khusus mengenai kestabilan 

keuangan global. Hampir sama 
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seperti APEC, kesepakatan atau 

inisiatif yang ada tidak langsung 

mengikat sebagai produk kebijakan 

bagi pihak-pihak yang terlibat. 

Dalam mekanismenya, isu-isu dari 

forum lain bisa dibawa ke G20 

untuk dibahas. Isu yang ada dalam 

forum G20 cukup luas dan dan 

cross-cutting. Forum ini aktif, yaitu 

setahun sekali untuk pertemuan 

para menteri keuangan dan juga 

Leaders Meeting.

Selain kerja sama internasional 

di atas, terdapat tiga kerja sama 

internasional lainnya yang bukan 

merupakan peran utama Kemenkeu 

atau focal point, namun Kemenkeu 

mempunyai fungsi penting dan 

akuntabilitas yang tinggi sebagai 

salah satu pemangku kepentingan 

dalam pelaksanaan kerja sama 

tersebut. Kerja sama dimaksud 

antara lain:

a. Tata kelola global untuk 

perubahan iklim atau UNFCCC. 

Merupakan sutau forum dengan 

karakteristik pembahasan isu 

(tata kelola) perubahan iklim 

melalui kerangka UNFCCC dan 

penurunannya.  Hasil-hasil 

dalam forum ini belum memiliki 

acuan (kesepakatan) yang pasti 

dan masih berjalan lambat, 

termasuk di dalamnya dalam hal 

pendanaan mitigasi dan adaptasi. 

Ide perubahan iklim sendiri masih 

belum kuat di negara-negara 

ekonomi maju dan fragmentasi dari 

konstelasi aktor dalam UNFCCC 

masih menjadi hambatan dalam 

proses perundingan. Mekanisme 

utama perundingan dalam forum 

ini dilaksanakan melalui Conference 

of the Parties atau COP yang 

diadakan setahun sekali. Isu yang 

dibahas dalam UNFCCC terkait 

dengan Kemenkeu seputar isu 

pendanaan, dimana Kemenkeu 

mengambil peran sebagai bagian 

dari tim negosiasi yang mewakili 

Indonesia.

b. Kerja sama Perdagangan

Dalam kerja sama perdagangan, 

Kemenkeu mengambil peran 

pendukung (peran utama ada 

di Kementerian Perdagangan). 

Komitmen dalam kerja sama ini 

merupakan hal yang penting, 

terlihat dengan penurunan 

langsung dari hasil kerja sama 

melalui penurunan hasil negosiasi 

ke dalam ketentuan tarif (umumnya 

bea masuk). Isu yang dibahas relatif 

terkait dengan perdagangan dan 

bersifat cross-cutting.

c. KSST

Komitmen dalam kerja sama ini 

cukup kuat. Yang membedakan 

 

Tabel 1. Klaster Pelaksanaan Kerja sama Internasional Kemenkeu 

No Klaster Entitas Internasional

1 Kerja sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral Mitra Negara Strategis

2 Kerja sama Ekonomi Keuangan Regional dan 

Inter-regional 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) beserta perluasan 

kerja sama atau forum terkait lainnya. 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

Asia-Europe Meeting (ASEM)  serta forum regional dan sub-regional 

lainnya

3 Kerja sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral Institusi Keuangan Multilateral:

Word Bank (WB)

Asian Development Bank (ADB),

Islamic Development Bank (IDB),

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Institusi Kerja sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral:

G20 (Group of Twenty)

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

The United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC)
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kerja sama ini dengan kerja 

sama jalur bilateral adalah 

mengecurutnya KSST pada kerangka 

kerja sama dalam jalur bilateral 

(dan trilateral untuk triangular) 

antar negara berkembang, emerging 

markets, negara maju dan mitra 

pembangunan nasional dalam 

hal bantuan teknis (knowledge 

sharing program (KSP)). Isu yang 

ada dalam KSST sendiri umumnya 

luas, dimana Kemenkeu umumnya 

mengambil bagian dalam kerja 

sama dengan tema isu ekonomi dan 

keuangan.

Secara garis besar, keterlibatan atau 

kerja sama internasional Kemenkeu 

di berbagai forum, lembaga, beserta 

isu-isu yang ada, memiliki risiko 

tersendiri. Risiko tersebut terkait 

akan akses informasi dan data 

yang tidak utuh dalam proses 

pengambilan keputusan. Hal 

tersebut dapat berakibat kurang 

optimalnya manfaat yang dapat 

diambil dari pelaksanaan kerja sama 

internasional oleh Kemenkeu. Risiko 

yang ada antara lain:

• Tiidak efektifnya hasil diplomasi 
publik yang dilakukan

Kurangnya akses informasi dan 

data akan menghasilkan penyajian 

informasi yang tidak utuh. Hal ini 

berpotensi mengurangi cakupan 

kepentingan nasional yang 

diperlukan dan identifikasi pihak-

pihak (stakeholders) yang terlibat 

dalam suatu proses kerja sama 

internasional (misal negosiasi).

• Tidak efisiennya pelakasanaan 

diplomasi publik

Sebagai konsekuensi dari 

pengambilan kebijakan dalam 

kerja sama internasional yang 

tidak tepat dan juga identifikasi 

prioritas forum dan isu kerja 

sama internasional, hal tersebut 

berpotensi menimbulkan kerugian 

bagi negara (Abimanyu, 2011). 

Sebagai tambahan, proses diplomasi 

publik yang tidak efektif juga 

akan menambah waktu (proses) 

pencapaian dan biaya pada 

akhirnya. 

Melihat kepada proses dan risiko 

yang ada dalam pengelolaan kerja 

sama internasional Kemenkeu, 

prioritas dan pemilahan isu-

isu yang memiliki dampak 

atau derajat pengaruh tertentu 

terhadap pengelolaan fiskal, 

khususnya terkait APBN, 

merupakan pertimbangan utama 

dalam menentukan keterlibatan 

Kemenkeu dalam pembangunan 

internasional. Hal ini lebih lanjut 

akan menentukan akuntabilitas 

Kemenkeu dalam pelaksanaan kerja 

sama internasional.

Akuntabilitas dan Dasar 
Hukum Pelaksanaan Diplomasi 
Keuangan
Dalam pelaksanaan diplomasi 

publik, kerja sama internasional 

oleh Kementerian Keuangan, secara 

umum peraturan yang mendasari 

kerja sama tersebut antara lain: 

• UU Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara pasal 8 (d)

• UU Nomor 24 tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional pasal 1, 7, 

dan 10

• UU Nomor 37 tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri pasal 7 dan 

8

• Peraturan Presiden Nomor 2 

tahun 2015 tentang RPJMN

• PMK 234/PMK.01/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan

• KMK 974/KMK.01/2016 tentang 

Implementasi Inisiatif Strategis 

Program Reformasi Birokrasi 

dan Transformasi Kelembagaan 

Kementerian Keuangan

Peraturan-peraturan di atas 

memberikan koridor bagi 

Kementerian Keuangan dalam 

melaksanakan kerja sama 

internasional. Namun, secara 

khusus, beberapa fora pelaksanaan 

kerja sama internasional pada 

klaster yang ada melibatkan 

akuntabilitas yang tinggi dari 

Kemenkeu. Konsekuensi, 

dampak dan tanggung jawab 

dari performa (tindakan atau 

intervensi) Kemenkeu dalam 

suatu forum/intitusi internasional, 

terhadap pemangku kepentingan 

(stakeholders) dan/atau terhadap 

shareholders lain cukup besar. 

Hal ini terlihat dari aktor-aktor, 

kebijakan, komitmen dan isu-isu 

lintas bidang yang dibahas pada 

setiap forum. Ramifikasi dari setiap 

pengambilan keputusan di dalam 

suatu forum, akan menghasilkan 

dampak yang signifikan bagi 

pemangku kepentingan dan 

shareholders, baik nasional 

maupun internasional. Identifikasi 

stakeholders dalam proses 

pelaksanaan kebijakan menjadi hal 

penting. 

Selain itu, keterlibatan Kemenkeu 

melalui isu-isu terkait pengelolaan 

fiskal (yang dapat dikatakan 

luas), yang umumnya meliputi 

isu makroekonomi, penerimaan 

negara (misal perpajakan), alokasi 

anggaran untuk pertumbuhan, serta 

belanja negara juga menghasilkan 

konsekuensi terhadap sektor-sektor 

terkait lainnya. Pengetahuan dan 
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penggunaan akan knowledge yang 

tepat di setiap forum atau lembaga 

internasional akan menghasilkan 

pencapaian yang efektif dan 

manfaat bagi stakeholders dan 

shareholders yang ada. Kebuntuan 

akan akses informasi dan knowledge 

akan menjadi hambatan besar. 

Sebagai tambahan, proses reformasi 

struktural yang meliputi kebijakan 

dan penataan organisasi melalui 

proses peningkatan tata kelola 

yang baik (dalam kerangka kerja 

sama ekonomi dan keuangan) juga 

menjadi isu tersendiri yang dibahas 

dalam kerja sama internasional.  

Dengan adanya akuntabilitas 

yang tinggi dari keterlibatan 

Kemenkeu dalam beberapa 

forum atau institusi tidak secara 

otomatis disertai peraturan yang 

melandasi keterlibatan Kemenkeu 

secara khusus. Melihat kepada 

dasar hukum yang ada (matriks 
2), dapat dilihat bahwa tidak 

semua keterlibatan Kemenkeu 

dalam setiap forum atau institusi 

internasional memiliki peraturan 

khusus yang menjadi acuan 

Kemenkeu dalam pelaksanaan kerja 

sama internasional. Semestinya, 

dalam kacamata akuntabilitas dan 

diplomasi (sebagai barang) publik, 

dituntut akan adanya penataan dan 

pengaturan akan (beban) tanggung 

jawab Kemenkeu, khususnya yang 

melibatkan pembiayaan besar dari 

APBN dalam pelaksanaan kerja 

sama internasional. Penataan 

(tanggung jawab) menjadi hal 

yang formal, akan melindungi 

akuntabilitas pelaksanaan kerja 

sama internasional oleh Kemenkeu 

melalui suatu peraturan. Peraturan 

dimaksud merupakan peraturan 

yang secara spesifik, menjadi 

dasar pelaksanaan kerja sama 

internasional Kemenkeu dalam 

forum-forum dimana Kemenkeu 

memiliki derajat akuntabilitas 

yang tinggi (matriks 3). Semakin 

tinggi akuntabilitas Kemenkeu 

dalam suatu forum kerja sama 

internasional, maka sewajarnya 

disertai dengan dasar peraturan 

yang jelas.

Peluang Peningkatan Diplomasi 
Publik Keuangan ke Depan
Melihat kepada arsitektur, dinamika 

dan tata kelola internasional 

yang ada, dengan karakter 

terfragmentasinya pelaku-pelaku 

(shareholders dan stakeholders) 

dari kebijakan pembangunan 

internasional, kepentingan masing-

masing ekonomi, beban biaya 

dan risiko yang relatif besar, 

derajat akuntabilitas yang tinggi,  

serta jangka waktu pencapaian 

yang relatif panjang, maka 

pencapaian terukur dan nyata 

dari hasil pelaksanaan kerja sama 

internasional Kemenkeu menjadi 

tantangan yang besar untuk 

dijalankan. Tidak hanya sebagai 

proses, namun kerja sama yang 

efektif dan efisien juga merupakan 

suatu tujujan, agar pencapaian 

kerja sama internasional dapat 

berhasil dengan baik. Dalam 

penjabaran yang ada sebelumnya, 

setidaknya terdapat beberapa isu 

yang dapat menjadi acuan dalam 

pengembangan pelaksanaan kerja 

sama internasional Kemenkeu ke 

depan.

Pertama, dalam perspektif 

akuntabilitas (proses kebijakan), 

penajaman diplomasi publik 

Kemenkeu dalam pelaksanaan 

kerja sama internasional ke depan 

setidaknya diperlukan penentuan 

prioritas kerja sama internasional, 

pemilahan dan pengelolaan isu-

isu, dan identifikasi stakeholders 

dan shareholders yang terlibat 

secara cermat. Penentuan prioritas 

dapat dilakukan, dimulai melalui 

forum-forum atau intitusi 

keuangan dimana Kemenkeu 

memiliki akuntabilitas yang tinggi 

serta memperkuat pelaksanaan 

kerja sama internasional dengan 

peraturan khusus. Sementara 

pemilahan dan pengelolaan isu-isu 

dapat dilakukan melalui kerangka 

risiko dan prioritas isu yang 

memiliki dampak langsung terhadap 

APBN.

Kedua, perihal efisiensi dan 

efektivitas sebagai suatu proses dan 

tujuan, hal tersebut bergantung 

dari metode (delivery) dari 

kerja sama internasional yang 

dilakukan. Dengan sebelumnya  

mempertimbangkan keseimbangan 

dalam penentuan prioritas forum 

dan isu, penggunaan anggaran, 

jangka waktu pencapaian dan 

pengelolaan isu (knowledge) yang 

diperlukan. Setelah ditentukan 

prioritas keterlibatan Kemenkeu 

dalam tiap forum atau institusi 

institusi internasional, kemudian 

akan menurun kepada identifikasi 

stakeholders serta penentuan 

metode dari keterlibatan Kemenkeu 

dalam setiap forum atau institusi. 

Tidak ada metode yang tetap dan 

pasti, namun pilihan-pilihan metode 

yang akan digunakan tergantung 

dari karakteristik dan dinamika 

forum atau institusi yang akan 

diikuti, dengan catatan knowledge 

yang diperlukan tercakup secara 

utuh dalam pelaksanaan diplomasi 

publik. Cukup sulit dan memakan 

waktu untuk mematangkan 

dan mengefisienkan kerja sama 

internasional dalam suatu isu 

dan forum, dimana delegasi yang 

dikirimkan dalam pelaksanaan 

kerja sama internasional memiliki 
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No Klaster Institusi Dasar Hukum

Khusus

1 Kerja sama Ekonomi dan 
Keuangan Bilateral

Mitra Negara Strategis Tidak ada koridor hukum khusus dalam pelaksanaan 
kerja sama bilateral. Perundingan dalam kerja sama 
bilateral bisa mengikat dan bisa tidak mengikat 
antara kedua negara yang memiliki legal personality. 
Tergantung dari isu dan konteks yang dirundingkan. 

2 Kerja sama Ekonomi Keuangan 
Regional dan Inter-regional 

• Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) 
beserta perluasan kerja 
sama atau forum terkait 
lainnya. 

Tidak ada koridor hukum khusus dalam pelaksanaan 
kerja sama ASEAN. ASEAN merupakan institusi 
nasional yang memiliki legal personality. Hasil 
perundingan dalam kerja sama dalam ASEAN 
dan antara ASEAN dengan entitas lainnya dapat 
mengikat dan dapat diratifikasi ke dalam peraturan 
nasional. Knowledge yang ada dalam kerja sama dapat 
diadaptasi dalam regulasi nasional atau daerah

• Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC)

Tidak ada koridor hukum khusus dalam pelaksanaan 
kerja sama APEC. Hasil perundingan dalam kerja 
sama APEC tidak mengikat dan inisiatif yang ada 
tidak atau belum dapat diratifikasi ke dalam peraturan 
nasional. Namun knowledge yang ada dalam kerja 
sama dapat diadaptasi dalam regulasi nasional atau 
daerah

• Asia-Europe Meeting 
(ASEM)

Tidak ada koridor hukum khusus dalam pelaksanaan 
kerja sama bilateral ASEM. Hasil perundingan dalam 
kerja sama ASEM tidak mengikat dan inisiatif yang 
ada tidak atau belum dapat diratifikasi ke dalam 
peraturan nasional. Namun knowledge yang ada 
dalam kerja sama dapat diadaptasi dalam regulasi 
nasional atau daerah

3 Kerja sama Ekonomi dan 
Keuangan Multilateral

Institusi Keuangan Multilateral:

• Word Bank (WB) Belum ada koridor hukum khusus dalam pelaksanaan 
kerja sama antara Indonesia dengan Lembaga 
Keuangan Internasional (LKI). Namun, akuntabilitas 
Kemenkeu melalui penyertaan modal negara yang 
relatif besar dan dinamis setiap tahun, ke LKI perlu 
diperkuat dengan dasar hukum yang kuat. 

LKI umumnya memiliki legal personality. Perjanjian 
kerja sama dengan LKI umumnya bersifat mengikat. 

•Asian Development Bank 
(ADB),

• Islamic Development 
Bank (IDB),

• Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB)

Institusi Kerja sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral:

• G20 (Group of Twenty) Belum ada koridor hukum khusus dalam pelaksanaan 
kerja sama antara Indonesia dalam G20. Hasil 
perundingan dalam G20 tidak mengikat dan inisiatif 
yang ada tidak atau belum dapat diratifikasi ke dalam 
peraturan nasional. Namun knowledge yang ada 
dalam kerja sama dapat diadaptasi dalam regulasi 
nasional atau daerah

• Organization for 
Economic Co-operation 
and Development (OECD)

Belum ada koridor hukum khusus dalam pelaksanaan 
kerja sama antara Indonesia dengan OECD. 
Dikarenakan karakteristiknya, kerja sama dengan 
OECD tidak mengikat dan inisiatif yang ada tidak atau 
belum dapat diratifikasi ke dalam peraturan nasional. 
Namun knowledge yang ada dalam kerja sama dapat 
diadaptasi dalam regulasi nasional atau daerah. 
Indonesia juga membayar kontribusi di OECD.

 

 Matriks 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kerja sama Internasional Kemenkeu
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• The United Nations 
Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC)

Dalam kerja sama internasional terkait perubahan 
iklim terdapat beberapa peraturan yang dapat menjadi 
koridor kerja sama Kemenkeu dalam forum ini, yaitu:

• UU  Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan 
Paris Agreement To The United Nations Framework 
Convention On Climate Change (Persetujuan Paris 
Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi 
Gas Rumah Kaca Nasional

• PMK 42/PMK.07/2011 Tentang Perubahan Atas 
PMK 216/PMK.07/2010 Tentang Pedoman Umum dan 
Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011

Kesepakatan dalam forum ini bersifat mengikat 
dan telah diratifikasi dalam setiap proses 
pengembangannya ke dalam Undang-Undang 
sehingga menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia. 
Implikasi terhadap Kemenkeu sendiri dari ratifikasi 
dalam forum ini yaitu dalam hal pengelolaan 
pendanaan terkait perubahan iklim dan kebijakan 
fiskal perubahan iklim.

4 Kerja sama Perdagangan Institusi Kerja sama Perdagangan:

• World Trade 
Organization (WTO)

Dalam Kerja sama Perdagangan, perjanjian antar 
aktor internasional bersifat mengikat dan berimplikasi 
langsung terhadap pengelolaan fiskal suatu negara 
melalui penetapan tarif bea masuk dan juga kebijakan 
pajak melalui PMK. Hal ini merupakan ranah 
Kemenkeu dan menuntut akan akuntabilitas yang 
tinggi. Namun, dalam Kerja sama Perdagangan, 
Kemenkeu bukanlah institusi utama dalam proses 
perundingan dan belum terdapat peraturan yang 
menjadi pedoman khusus dalam pelaksanaan Kerja 
sama Perdagangan. Banyak Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) yang menjadi produk dari 
Kerja sama Perdagangan, diantaranya PMK 205/
PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea 
Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan 
Internasional,dll

• Perjanjian Kerja sama 
Perdagangan: Bilateral, 
Regional dan Interregional

5 Kerja sama Selatan-Selatan dan 
Triangular

Mitra Pembangunan 
(meliputi negara dan 
organisasi internasional)

Sejauh ini belum ada peraturan khusus yang menjadi 
acuan Kemenkeu dalam pelaksanaan KSST. Namun, 
terdapat arahan Menteri Keuangan agar Kementerian 
Keuangan mendirikan Unit Pemberi Bantuan 
Internasional (Keppres No 11/2016 Prolegnas untuk 
mendirikan Badan Pemberian Bantuan Teknik). 
Amplifikasi dari pelaksanaan KSST Kemenkeu akan 
berimplikasi terhadap bertambahnya akuntabilitas 
Kemenkeu dalam KSST yang menuntut akan dasar 
pelaksanaan KSST yang kuat dan jelas.

knowledge yang dibutuhkan secara utuh. Sementara 

mengirimkan banyak delegasi (dari tiap unit terkait) 

untuk mencakup knowledge yang diperlukan secara 

utuh dalam berdiplomasi memerlukan biaya yang 

besar sebagai konsekuensi. Di satu sisi, efektivitas 

pelaksanaan kerja sama internasional juga memerlukan 

akses utuh terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh 

beragam shareholders dan stakeholders.

Ketiga, panjangnya jangka waktu yang diperlukan 

dalam mengawal suatu isu dan kepentingan nasional 

dalam suatu kerja sama internasional juga menjadi hal 

tersendiri. Untuk menjaga keberlangsungan momentum 
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dan kepentingan nasional yang 

ada, diperlukan keberlanjutan 

dari (proses) knowledge itu sendiri 

di level nasional. Keberlanjutan 

knowledge yang ada dalam kerja 

sama internasional umumnya 

melekat ke individu (knowledge 

silo) sehingga menyulitkan 

tercapainya transfer of knowledge 

secara cepat dan efektif. Hal ini 

menimbulkan tantangan tersendiri 

bagi pelaksanaan kerja sama 

internasional yang efektif dan 

efisien, dan harus segera diatasi.    

Merujuk kepada tiga hal tersebut 

dalam pelaksanaan kerja sama 

internasional oleh Kemenkeu, 

dan praktik yang dilakukan oleh 

negara lain dalam pelaksanaan 

kerja sama internasional (misal 

Australia), maka keberadaan suatu 

sistem informasi yang mendukung 

pengelolaan isu-isu internasional 

menjadi hal yang vital untuk 

dilakukan. Sistem tersebut akan 

menyediakan suatu set data dan 

informasi terkini guna mendukung 

penyajian akses informasi dan 

data dengan cakupan yang utuh, 

dalam proses pembahasan suatu 

isu (diplomasi publik). Hal ini akan 

meminimalisir jumlah kebutuhan 

delegasi yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan diplomasi publik dan 

di satu sisi menyediakan kebutuhan 

data yang ada dengan cepat 

dan tepat sehingga mendukung 

pencapaian secara optimal. Selain 

itu, sistem informasi tersebut juga 

akan menghilangkan hambatan 

berupa knowledge silo dan 

menyederhanakan proses transfer 

of knowledge yang diperlukan 

dalam pelaksanaan kerja sama 

internasional. 

Simpulan
Menautkan kebijakan fiskal 

(khususnya penggunaan anggaran 

yang akuntabel dan merata) dengan 

pembangunan internasional dalam 

suatu pelaksanaan kerja sama 

internasional oleh Kemenkeu 

merupakan hal yang sulit, 

namun mencerminkan suatu 

spesialisasi fungsi. Spesialisasi 

tersebut yang dicoba dilaksanakan 

oleh Kemenkeu sebagai suatu 

proses diplomasi publik dalam 

pembangunan internasional 

sebagai diferensiasi dari diplomasi 

publik pada umumnya. Spesialisasi 

tersebut, juga akan mengarahkan 

kepada pelaksanaan kerja sama 

internasional melalui diplomasi 

publik yang efisien dan juga 

tepat sasaran (mengakomodasi 

kepentingan nasional), serta 

memenuhi prinsip penggunaan 

anggaran, guna mencapai 

pertumbuhan yang inklusif (atau 

diplomasi sebagai barang publik).

Seiring dengan dilaksanankannya 

proses transformasi organisasi, 

perbaikan organisasi ke depan 

sudah sewajarnya mengakomodasi 

hal-hal terkait dengan pelaksanaan 

kerja sama internasional Kemenkeu, 

dikarenakan besarnya peran dan 

dampak diplomasi Kemenkeu 

dalam perspektif fiskal. Perbaikan 

yang dilakukan sedapatnya 

mempertimbangkan tiga isu utama 

yang ada dan mempertimbangkan 

pengembangan sistem informasi 

yang dibutuhkan dalam mendukung 

pelaksananaan diplomasi publik 

oleh Kemenkeu.
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Nurfransa Wira Sakti:

Penyambung Lidah Birokrasi 
di Dunia Maya

Foto:  
Nufransa  Wirasakti      

INSPIRASI

Beberapa bulan belakangan, jagad dunia maya ramai oleh media sosial 

Kementerian Keuangan.   Facebook Ibu Menteri Keuangan, Sri Mulyani 

Indrawati, kini punya ratusan ribu follower. Siapakah sosok kreatif dibalik 

semua akun media sosial tersebut? Benarkah gaya komunikasi ini menjadi 

program khusus Kemenkeu?

||Rosyid Bagus G.H. *)
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Di awal abad 20, Amerika 

Serikat memiliki sosok pahlawan 

pemberantas Mafia Pajak.  Dialah 

Eliot Ness, pegawai Kejaksaan 

AS yang pada akhirnya menjadi 

pemimpin antikorupsi dan berhasil 

melumpuhkan kawanan gengster 

Al Capone karena kejahatan tindak 

pidana perpajakannya. Al Capone 

saat itu berhasil ditangkap setelah 

sebelumnya selalu lolos dan tidak 

bisa dituntut atas segala tindakan 

kriminalnya. Eliot mengambil jalan 

“follow the money” dengan terlebih 

dahulu menangkap akuntan yang 

mengurusi perusahaan fiktif 

tempat pencucian uang Al Capone. 

Penjahat itu kemudian digiring 

untuk mendekam dibalik gelapnya 

jeruji penjara.

Kisah Eliot Ness itulah yang 

menjadi inspirasi masa muda 

Nufransa Wira Sakti, pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak yang saat 

ini berhasil menduduki jabatan 

sebagai Kepala Biro Komunikasi dan 

Layanan Informasi Kementerian 

Keuangan. Sebuah jabatan strategis 

sebagai penyambung lidah Menteri 

Keuangan di mata publik. Wajahnya 

pun mudah dijumpai di setiap 

agenda kegiatan Menkeu. Banyak 

orang bilang, beliau adalah tangan 

kanan Bu Menteri yang sangat 

diandalkan saat ini.

Pria yang akrab disapa ‘Frans’ ini 

lahir di Lahat, 11 Agustus 1970. 

Ketika Warta Fiskal bertandang 

ke ruang kerjanya, beliau tampak 

surprise karena jarang sekali ada 

media internal yang ingin meliput 

sepak terjangnya. Terlahir dari 

rahim Manajemen Informatika 

STMIK Gunadarma 1994, 

suami dari Rima Wira Sakti ini 

kemudian melanjutkan pendidikan 

pascasarjana Master of Economy 

di Yokohama National University 

2002 dan meraih gelar Doktor di 

Niigata University 2009.

Ketika kuliah di Jepang, sebuah 

peristiwa pilu akan selalu melekat 

dalam kenangannya. Ibu yang 

dicintainya meninggal dunia. Di 

saat bersamaan, beliau tak bisa 

mendampingi masa-masa kritis Sang 

Ibu hingga mengantarkan jenazah 

ke peristirahatan terakhirnya. Satu-

satunya cara untuk mengenang 

kebaikan Sang Ibu saat itu adalah 

dengan mendoakannya dari jauh.

Di awal karir menjabat sebagai 

Kepala Biro KLI, beliau seperti 

mendapat tantangan baru. Pola 

kerjanya berubah drastis dari yang 

awalnya sebagai Transformer 

kini menjadi Communicator. 

Meskipun sebelumnya pernah 

bertugas di Central Transformation 

Office selama 1,5 tahun, strategi 

komunikasi merupakan  sesuatu 

yang baru baginya. Beruntung 

hobi menulis dan ngeblog selama 

ini cukup membantu untuk 

mengkomunikasikan kebijakan 

Kementerian Keuangan secara luas.

Harapan Menkeu di pundak ayah 

dari Malik, Aiko, dan Leandra ini 

sangat besar. Semua kebijakan 

Kemenkeu harus terkomunikasikan 

INSPIRASI
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ke publik dengan baik. Strategi 

komunikasi diubah total. Jika 

biasanya berita yang muncul di 

media nasional berbeda dengan 

press release, kini Kemenkeu 

berusaha agar berita yang dimuat 

sesuai dengan press release. 

Caranya, Kemenkeu harus menjadi 

leader dalam membuat agenda 

sehingga dalam pemberitaannya 

diikuti oleh media mainstream.  

“Misalnya saat ada kebijakan 

baru kenaikan cukai tembakau. 

Beliau (Bu Menteri) turun 

langsung membuat press release-

nya. Bagaimana men-setting agar 

beritanya tidak heboh dan kita 

bisa memberikan argumentasi 

yang kuat. Dari sisi industri 

karena memang sudah lama tidak 

naik, dari sisi kesehatan untuk 

menurunkan jumlah perokok, dan 

dari sisi cukai untuk meningkatkan 

penerimaan negara”, kata beliau di 

ruang kerjanya Gedung Juanda 1 

Lantai 11.

Di awal tahun 2017, heboh meme 

(gambar sindiran) antara Kapolri 

dan Menteri Keuangan terkait 

kebijakan kenaikkan PNBP STNK. 

Media-media memberitakan 

Kapolri dan Menteri Keuangan 

saling lempar tanggung jawab, 

siapa yang berwenang membuat 

kebijakan tersebut. Isu ini akhirnya 

terdengar sampai ke istana 

sehingga Presiden turun langsung 

menyelesaikan. Hal-hal seperti 

inilah yang menjadi fokus strategi 

komunikasi antar lembaga sehingga 

tidak dimanfaatkan pihak tertentu 

menjadi hoax. 

Belajar dari kejadian tersebut, 

pemerintah tidak boleh tunduk 

pada hoax. Sekarang ini dalam 

setiap kebijakan yang dikeluarkan 

Kemenkeu harus dikawal prosesnya 

dari awal. Humas dari tiap Eselon 

I harus bekerja sama dalam satu 

kementerian agar keluarnya 

informasi tidak terpisah-terpisah. 

Dalam setiap Rapat Pimpinan 

Eselon I, kini Kepala Biro KLI selalu 

dilibatkan sehingga tahu bagaimana 

proses kebijakan itu lahir. Kemudian 

muncullah ide Grand Strategy 

Komunikasi, dengan tagline 

kemenkeu tepercaya. Menurutnya, 

apapun kebijakan yang dikeluarkan 

oleh Kemenkeu pasti akan 

mendapatkan support jika sudah 

dipercaya oleh masyarakat.

Penerima informasi adalah salah 

satu bagian terpenting dalam 

menetapkan strategi.  Beliau 

mengambil contoh Wisuda PKN 

STAN tahun 2016 yang bekerja 

sama dengan pihak kampus untuk 

membuat suatu agenda komunikasi. 

Karena melihat segmennya 

adalah anak muda, acara ini bisa 

dimanfaatkan untuk memperbaiki 

citra PKN STAN yang sempat 

terpuruk karena kasus Gayus. 

Langkah pertama tim menetapkan 

berapa target like sebuah artikel, 

berapa media yang datang.  
Kemudian Menkeu membuat vlog, 

wefie dengan the best alumni, dan 

mengambil quote inspiring words 

dari pidato Bu Menteri. Hasilnya? 

Sangat melebihi ekspektasi.

Contoh lain ketika kunjungan ke 

Universitas Padjajaran. Kemenkeu 

memberikan materi terkait progress 

pembangunan di Jawa Barat. Di 

saat bersamaan panitia membuat 

Manequin Challenge yang tengah 

digemari di masyarakat. Saat itu 

tak ada media nasional satupun 

yang meliput kegiatan. Tapi ketika 

mereka tahu Kemenkeu membuat 

acara kunjungan yang dibungkus 

dengan konsep kekinian, beberapa 

media nasional tertarik mengambil 

informasi dari medsos baik berita 

maupun fotonya. Hal ini lebih 

efektif daripada press release. 

Tergantung target segmennya mau 

diarahkan kemana.

Ketika Menkeu meninjau 

pembangunan bendungan di 

Semarang, Kemenkeu melakukan 

strategi komunikasi serupa. 

Tim membuat vlog dimulai dari 

kegiatan Bu Menteri saat mengajar 

di Universitas Diponegoro. 

Pembahasan saat itu tentang 

APBN. Hal ini dimaksudkan 

agar masyarakat tahu, hasil 

pajak digunakan untuk apa saja. 
. Saat di lapangan, Kontraktor 

juga mencurahkan segala keluh 

kesahnya ke Bu Menteri terkait 

Peraturan Menteri Keuangan 

yang berpotensi menghambat 

pembayaran pekerjaan mereka. 

INSPIRASI

Frans muda yang gemar membaca buku 
biografi tokoh-tokoh nasional dan dunia 
itu tetap yakin bahwa ilmunya bisa 
digunakan untuk membuat kebijakan yang 
menguntungkan negara. 

“
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Dari peristiwa-peristiwa itulah 

awal mula Menkeu Sri Mulyani 

Indrawati membuat media sosial. 

Bu Menteri tertarik membuat akun 

medsos untuk menerima masukan 

dan kritik masyarakat terkait 

kinerja Kemenkeu . Dipilihlah 

Facebook dan Instagram untuk 

menyebarkan informasi terkait 

kegiatan Bu Menteri, dimana kedua 

medsos tersebut tidak banyak 

menyita waktu. Penyebaran 

informasi melalui medsos ini 

dianggap sangat penting sampai-

sampai isu hangat di medsos yang 

melibatkan Kemenkeu seringkali 

dibahas di forum pimpinan. Bahkan 

notifikasi dari medsos tersebut 

sudah di setting di smartphone milik 

Bu Menteri sehingga ketika beliau 

punya waktu luang, masukan dari 

netizen bisa dibaca satu pressatu.

Kehidupan pribadi pria yang pernah 

bekerja di tim IT PT Krakatau Steel 

ini tak bisa jauh dari keluarga. 

Keluarganya mempunyai waktu 

berkumpul tiap selepas sholat 

Subuh di meja makan. Sambil 

sarapan, masing-masing anggota 

keluarga berbagi cerita sebelum 

memulai aktivitas di pagi hari. 

Saking cintanya kepada keluarga, 

saat menghabiskan waktu kuliah 

di Jepang beliau membawa serta 

putra-putrinya ke sana. Dengan 

keadaan seperti itu, ketiga anaknya 

harus membiasakan diri dengan 

budaya Jepang. Termasuk untuk  

sekolah, beliau tidak memasukkan 

anaknya ke sekolah internasional. 

Melainkan sekolah lokal dengan 

pengantar bahasa dan tulisan 

Jepang.

Saat di Jepang inilah keluarganya 

benar-benar dituntut untuk 

mandiri. Tidak adanya asisten 

rumah tangga, sang istri yang juga 

seorang owner salon kecantikan 

‘itjeher’ ini harus membiasakan 

untuk mengurus anak seorang diri. 

Hidup di negara orang tentu sangat 

berbeda jika dibandingkan dengan 

negara sendiri.

Dengan mengambil konsentrasi 

e-commerce yang saat itu belum 

terlalu booming di Indonesia, 

beliau merasa berteriak di tengah 

gurun pasir. Belum ada praktisi 

yang memprediksi bahwa sebuah 

toko bisa dibuat versi online-nya. 

Artinya orang-orang di masa depan, 

mengandalkan jaringan internet 

untuk menjual barang di market 

place.

Frans muda yang gemar membaca 

buku biografi tokoh-tokoh 

nasional dan dunia itu tetap yakin 

bahwa ilmunya bisa digunakan 

untuk membuat kebijakan yang 

menguntungkan negara. Nyatanya 

setelah kembali ke Indonesia, 

beliau menjadi Ketua Tim yang 

membidangi e-commerce untuk 

membuat aturan perpajakannya. 

Hingga sekarang, produk yang 

dibidaninya itu masih menjadi 

acuan baku.

Menurutnya, potensi pertumbuhan 

industri e-commerce sangat 

besar. Kecenderungan konsumen 

untuk memilih market place 

akan bertumbuh pesat seiring 

kecanggihan teknologi digital dan 

kebutuhan modernisasi. Dilihat 

dari sisi pendapatan owner market 

place, seller, dan jasa pengiriman 

barang akan meningkat signifikan. 

Artinya masih banyak hal-hal 

yang bisa digali perpajakannya dari 

industri e-commerce ini sehingga 

dapat menambah kas negara untuk 

pembangunan.

Pria yang gemar berolahraga ini 

memberikan masukan kepada 

Badan Kebijakan Fiskal agar dalam 

menggarap peraturan dan kebijakan 

terkait transaksi e-commerce ini 

tepat sasaran. Berkaca dari negara 

maju seperti Amerika Serikat yang 

sudah mulai serius menggarap 

perpajakan industri dunia maya 

ini dengan sistem follow the 

money, Indonesia seharusnya bisa 

membuat sistem serupa. Di AS jika 

ada transaksi e-commerce dengan 

nominal tertentu, owner market 

place wajib melaporkan data terkait 

dimaksud kepada pihak berwenang. 

Hal ini sebagai salah satu cara check 

and balance, apakah pengusaha 

online tersebut taat pajak atau tidak.

“Follow the money (untuk menggali 

perpajakan di bidang e-commerce) 

pernah dicoba melalui payment 

provider-nya tapi mereka tidak mau 

kasih datanya. Salah satu cara (yang 

mungkin bisa dicoba yaitu melalui) 

perusahaan jasa pengiriman atau 

owner market place agar bekerja 

sama dengan kita (Kementerian 

Keuangan)”, ungkapnya dengan 

nada optimis di akhir perjumpaan.
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Menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 3rd IDB 

Sovereign Investment  Forum pada tanggal 10-12 

April 2017 merupakan kehormatan bagi Indonesia. 

Forum yang bertujuan untuk mempertemukan dan 

mengeksplorasi berbagai macam kesempatan investasi 

yang ada di negara-negara IDB ini diselenggarakan di 

BICC, Nusa Dua-Bali dan dihadiri oleh para investor, 

business player , serta pemerintah negara-negara 

anggota IDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan 

bahwa Indonesia akan memanfaatkan forum ini 

untuk mempresentasikan kesempatan investasi bagi 

Sovereign Wealth Fund (SWF). Sri memaparkan bahwa 

Indonesia sebagai negara dengan demografi yang masih 

muda memiliki kondisi ekonomi makro yang stabil 

serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal 

tersebut tentunya membuat Indonesia menjadi negara 

destinasi investasi yang menarik. Pada kesempatan 

ini pemerintah akan menawarkan 225 proyek 

investasi dan 1 proyek kelistrikan yang membutuhkan 

dana 4.900 triliun rupiah. Proyek-proyek tersebut 

diantaranya terdiri dari 52 jalan tol, 19 jalur kereta 

api, 17 bandara, 13 pelabuhan, 25 zona ekonomi, 

serta berbagai proyek bendungan dan irigasi. Sri juga 

berharap melalui event ini para SWF akan memahami 

kondisi ekonomi Indonesia, memahami proyek-proyek 

investasi di Indonesia, serta mengetahui bagaimana 

cara berinvestasi di Indonesia.

IDB SIF merupakan acara tahunan yang 

diselenggarakan bagi Sovereign Wealth Fund (SWF) 

dari negara-negara anggota IDB yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi berbagai peluang investasi di negara-

negara anggotanya. Rangkaian acara IDB SIF terdiri 

dari Sidang Dewan Penasihat, presentasi mengenai 

peluang investasi di negara-negara anggota IDB, dan 

pertemuan bilateral untuk menindaklanjuti peluang 

investasi yang telah disampaikan. Pada IDB SIF ketiga 

yang diselenggarakan di Indonesia, Wakil Presiden 

Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan Eminent 

Person untuk mendorong para pengelola SWF tersebut 

agar melakukan investasi yang lebih besar di Indonesia. 

Selain itu, dalam acara IDB SIF ini juga diselenggarakan 

ekshibisi dengan menampilkan sejumlah proyek 

pembangunan di Indonesia untuk mendorong minat 

investasi para pengelola SWF. (atw/pg)

IDB Sovereign Investment Forum,  
Menkeu: Indonesia adalah destinasi  
investasi yang menarik
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Islamic Development Bank (IDB) bekerja sama 

dengan Kementerian Keuangan dan PT Sarana 

Multi Infrastruktur (PT SMI) menyelengarakan The 

3rd IDB Member Countries Sovereign Investment 

Forum pada tanggal 10 s.d. 12 April 2017 di Bali 

International Convention Center, Nusa Dua, Bali. 

Sovereign Investment Forum (SIF) adalah forum 

yang diselenggarakan untuk mengeksplorasi peluang 

investasi di negara anggota IDB.

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Presiden 

IDB Bandar Al Hajjar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, 

Gubernur Bali Mangku Pastika, serta Direktur PT. 

SMI Emma Sri Martini, pada Senin malam (10/4), 

secara resmi membuka acara SIF. Dalam sambutannya, 

Wapres JK mengapresiasi IDB yang telah secara baik 

menjalin kerja sama dan berinvestasi di Indonesia di 

sektor infrastruktur dan pendidikan. Saat ini dunia 

sedang mengalami perubahan yang sangat cepat 

yang dapat menghambat pertumbuhan perdagangan 

dan investasi di banyak negara, JK berharap SIF 

dapat menjadi forum untuk membahas perubahan 

tersebut serta merumuskan bagaimana strategi 

menghadapinya. Menurut JK, investasi bukan hanya 

tentang mendapatkan return tapi juga bagaimana 

investasi dapat membawa perbaikan kesejahteraan 

di banyak negara anggota IDB. Pada kesempatan ini 

JK juga mempromosikan Indonesia sebagai negara 

dengan penduduk muslim terbesar merupakan pasar 

investasi yang potensial. “Indonesia adalah negara 

demokrasi yang stabil dan aman, sehingga berinvestasi 

di Indonesia terjamin aman.” papar JK.

Pada SIF ketiga yang diselenggarakan di Indonesia, 

pemerintah berkesempatan mempromosikan program-

program investasi di Indonesia dengan harapan negara-

negara IDB yang hadir dapat berinvestasi di Indonesia. 

Pada forum ini juga dilakukan penandatanganan 

MoU antara PT SMI dan IDB yang berisi tentang 

kesepakatan kerja sama dalam rangka pengembangan 

investasi dan pendanaan proyek. Di samping itu, pada 

SIF kali ini juga diselenggarakan ekshibisi dengan 

menampilkan sejumlah proyek pembangunan di 

Indonesia. 

Wapres Jusuf Kalla Membuka The 3rd IDB Member 
Coutries Sovereign Investment Forum
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 Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia khususnya dalam analisis kebijakan, Badan 

Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan bekerja 

sama dengan Australia Indonesia Partnership for 

Economic Governance (AIPEG) menyelenggarakan trade 

policy training di Bandung. Training yang digelar selama 

dua hari dari tanggal 30 – 31 Maret tersebut, diikuti 

oleh pegawai di lingkungan BKF, Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan K/L lain 

seperti Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian 

dan Kementerian Perindustrian.

Dalam kesempatan tersebut, Della Temenggung yang 

menjadi perwakilan AIPEG mengungkapkan bahwa 

AIPEG sangat mendukung proses pembuatan kebijakan 

yang berbasis analisis dan evidence. Dengan training ini 

AIPEG berharap agar para pegawai di level teknis dapat 

terlibat dalam proses analisis kebijakan sejak pertama 

analisa disusun. “Kami ingin bagaimana sedini mungkin 

melibatkan koordinasi di level teknis dan agar mereka 

dapat berdiskusi mengenai apa yang menjadi landasan 

analisis sebuah kebijakan”, ujarnya. Ia berharap dengan 

memfasilitasi training tersebut, proses analisis kebijakan 

yang dilakukan oleh unit penyusun kebijakan dapat 

berjalan lebih mudah.

Training dibuka dengan sambutan dari Kepala Pusat 

Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, Goro Ekanto. 

Dalam sambutannya Goro menyampaikan apresiasi 

kepada AIPEG yang telah memfasilitasi training bagi  

sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan 

kebijakan, khususnya kebijakan terkait tarif. Lebih 

lanjut ia mengungkapkan harapannya agar training 

tersebut dapat berguna untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia di lingkungan BKF dalam 

memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik. 

Ia juga berharap agar kerjasama antara BKF dan 

AIPEG untuk mengembangkan training yang lebih 

comprehensive dapat dilakukan kembali di masa 

yang akan datang. “Saya berharap nantinya akan ada 

training lanjutan untuk mempelajari analisis kebijakan 

yang lebih mendalam” tutupnya

Trade Policy Training Untuk  
Mendukung Proses Analisis Kebijakan
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FISKALISTA

Jakarta, (26/4): Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama 

dengan AFD (Agence Francaise de Development) 

menyelenggarakan High Level Seminar dengan tema 

“Fiscal and Budgetary Reform : Lesson Learn From 

International Experiences” pada hari Rabu, tanggal 26 

April 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta. Seminar ini 

dihadiri oleh expert reformasi fiskal dari Perancis, 

Australia, dan Vietnam, Kementerian Keuangan, Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 

Praktisi Pajak, dan Akademisi-akademisi terkait.  

Tujuan utama dari penyelenggaraan seminar ini 

adalah (1) berbagi pengalaman reformasi fiskal antara 

Indonesia, Perancis, Australia, dan Vietnam, (2) 

menyajikan tantangan, hambatan, hasil dan pelajaran 

yang dapat dipetik dari berbagai reformasi fiskal, dan 

(3) mendiskusikan perspektif dan efisiensi reformasi 

fiskal dalam konteks internasional.

Seminar diawali dengan opening and speech oleh 

Charles Henry Brosseau selaku First Counselor of The 

French Embassy, Puspita Wulandari selaku Staf Ahli 

Bidang Pengawasan Pajak (Kementerian Keuangan), dan 

Suahasil Nazara selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal. 

Suahasil menyampaikan bahwa seminar ini adalah high 

level meeting pertama antara Indonesia dan Perancis. 

Ia mengungkapkan bahwa banyak yang ingin dipelajari 

pemerintah Indonesia terkait reformasi fiskal dari 

Perancis, Australia, dan Vietnam, mengingat hingga 

tahun 2016 tax ratio Indonesia masih sangat rendah, 

yakni hanya 10.3%. Untuk mendukung percepatan 

pembangunan infrastruktur dan sosial yang sedang 

dilakukan saat ini, pemerintah tentu membutuhkan 

uang yang cukup besar. Hal tersebut bisa saja 

dilakukan negara dengan berutang atau menerbitkan 

bonds, namun Suahasil berpendapat ada batasan untuk 

langkah-langkah tersebut. Oleh karena itu, Indonesia 

sangat membutuhkan peningkatan tax ratio untuk 

percepatan pembangunan. Beliau juga berharap melalui 

seminar ini Indonesia bisa mempelajari pengalaman 

dari negara-negara lain dan dapat memberikan sesuatu 

yang baru yang lebih baik untuk reformasi fiskal di 

Indonesia.

High Level Seminar: International Experience  
in Fiscal and Budgetary Reforms in Indonesia
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Statistik

STATISTIK

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali memberikan 

fasilitas keringanan perpajakan yang lazim disebut 

dengan insentif pajak. Tax holiday, tax allowance, 

pembebasan PPN, dan pajak ditanggung pemerintah 

adalah contoh-contoh kebijakan insentif pajak yang 

diberikan oleh pemerintah. Dengan kebijakan ini 

Pemerintah bermaksud memberikan kemudahan bagi 

dunia usaha sehingga akan menarik lebih banyak 

investor, baik dari dalam negeri maupun asing. 

Pajak memang di satu sisi adalah beban yang harus 

ditanggung oleh dunia usaha, tetapi di lain pihak, 

pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. 

Kebijakan insentif pajak dalam jangka pendek akan 

Perkembangan Penduduk Miskin Indonesia 2004 - Maret 2016

Catatan:

1. Sumber Data: NK-APBN 2017; Statistik PMA dan PMDN, BKPM (www.bkpm.go.id)

2. Angka perkembangan penerimaan perpajakan 2012-2016 adalah angka LKPP, sedangkan tahun 2017 adalah angka dalam 
APBN.

menyebabkan realisasi penerimaan negara menjadi 

lebih rendah dari seharusnya. Namun, dalam jangka 

waktu yang lebih panjang, kebijakan ini akan 

menambah pundi-pundi pajak dari perkembangan 

dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam berbagai 

kesempatan menekankan bahwa kebijakan insentif 

pajak tidak akan menggerus penerimaan negara.

Statistik sumber penerimaan negara, perkembangan 

penerimaan perpajakan, dan realisasi penanaman 

modal baik dalam negeri maupun asing dapat dilihat 

dari grafik-grafik berikut ini.
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Insentif pajak

fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah 

berupa pengurangan atau pembebasan pajak 

tertentu yang bisanya dilakukan untuk mendukung 

pertumbuhan investasi. Pemberian insentif pajak bisa 

dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tax holiday, 

tax allowance, pembebasan PPN, dan pajak ditanggung 

pemerintah

Tax holiday 

salah satu bentuk insentif pajak berupa pembebasan 

atau pengurangan pajak yang diberikan kepada wajib 

pajak baru dan merupakan industri pionir pada suatu 

negara selama jangka waktu tertentu. Misalnya, tax 

holiday yang diberikan pemerintah Indonesia berupa 

pengurangan PPh badan paling banyak 100% dan 

paling sedikit 10% untuk jangka waktu paling lama 

15 tahun dan paling singkat 5 tahun, terhitung sejak 

tahun pajak dimulainya produksi secara komersial 

sebagaimana persyaratannya diatur dalam PMK Nomor 

159/PMK.010/2015 jo PMK Nomor 103/PMK.010/2016.

Tak allowance  

salah satu bentuk insentif pajak berupa pengurangan 

pajak atau basis pengenaan pajak yang besar kecilnya 

tergantung pada jumlah uang yang diinvestasikan 

di bidang-bidang usaha tertentu. Misalnya, tax 

allowance yang diberikan pemerintah Indonesia berupa 

fasilitas PPh dalam bentuk pengurangan penghasilan 

neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal 

sebagaimana diatur dalam PP 18 Tahun 2015 jo PP 9 

Tahun 2016.

Global Value Chain 

sebuah rangkaian tahapan kegiatan ekonomi di mana 

penghasil, pengolah, distributor, dan konsumen suatu 

produk melibatkan perusahaan atau masyarakat 

dari berbagai negara.  GVC muncul seiring dengan 

perkembangan teknologi komunikasi, logistik barang 

dan jasa, serta semakin kecilnya hambatan dalam 

melakukan perdagangan internasional.

Ease of doing business 

mengacu pada ukuran kondusif tidaknya aturan di 

suatu negara untuk mendirikan dan mengoperasikan 

sebuah perusahaan. Komponen yang dijadikan dasar 

pengukuran meliputi izin pendirian perusahaan, izin 

konstruksi, ketersediaan sumber listrik, pendaftaran 

properti, ketersediaan kredit, perlindungan investor, 

perpajakan, fasilitas ekspor, penegakan perjanjian 

kontrak, dan penyelesaian insolvensi. Peringkat ease of 

doing business Indonesia adalah ke-72 dari 190 negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

pengukuran perbandingan dari harapan hidup, 

melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk 

semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk 

mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah 

negara maju, negara berkembang atau negara 

terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari 

kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup

Dana Alokasi Khusus (DAK) 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional.

Glosarium

GLOSARIUM
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P
ada awal kelas filsafat di sebuah universitas, 

profesor berdiri dengan beberapa item yang 

terlihat berbahaya di mejanya. Yaitu sebuah 

toples mayonaisse kosong, beberapa batu, beberapa 

kerikil, dan pasir. Mahasiswa memandang benda-benda 

tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya, 

apa yang ingin profesor itu lakukan dan mencoba 

untuk menebak demonstrasi apa yang akan terjadi.

beach-1836461_960_720Tanpa mengucapkan sepatah 

kata apapun, profesor mulai meletakkan batu-batu 

kecil ke dalam toples mayonaisse satu per satu. Para 

siswa pun bingung, namun profesor tidak memberikan 

penjelasan terlebih dahulu. Setelah batu-batu itu 

sampai ke leher tabung, profesor berbicara untuk 

pertama kalinya hari itu. Dia bertanya kepada siswa 

apakah mereka pikir toples itu sudah penuh. Para siswa 

sepakat bahwa toples tersebut sudah penuh.

Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan 

perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. 

Kerikil kecil tersebut menemukan celah di antara batu-

batu besar. Profesor itu kemudian mengguncang ringan 

toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap 

pada celah yang terdapat di dalam stoples. Ia kemudian 

kembali bertanya kepada siswa apakah toples itu sudah 

penuh, dan mahasiswa kembali sepakat bahwa toples 

tersebut sudah penuh.

Para siswa sekarang tahu apa yang akan profesor 

lakukan selanjutnya, tapi mereka masih tidak 

mengerti mengapa profesor melakukannya. Profesor 

itu mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam 

toples mayones. Pasir, seperti yang diharapkan, mengisi 

setiap ruang yang tersisa dalam stoples. Profesor 

untuk terakhir kalinya bertanya pada murid-muridnya, 

apakah toples itu sudah penuh, dan jawabannya adalah 

sekali lagi : YA.

Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples 

mayones adalah analogi untuk kehidupan. Dia 

menyamakan batu dengan hal yang paling penting 

dalam hidup, yaitu : Kesehatan, pasangan anda, anak-

anak anda, dan semua hal yang membuat hidup yang 

lengkap.

Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal 

yang membuat hidup anda nyaman seperti pekerjaan 

anda, rumah anda, dan mobil anda. Akhirnya, ia 

menjelaskan pasir adalah hal-hal kecil yang tidak 

terlalu penting di dalam hidup anda.

Profesor menjelaskan, menempatkan pasir terlebih 

dahulu di toples akan menyebabkan tidak ada ruang 

untuk batu atau kerikil. Demikian pula, mengacaukan 

hidup anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan 

anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang 

benar-benar berharga.

RENUNGAN

BATU, KERIKIL, DAN PASIR



Kebijakan ekonomi pada dasarnya 

merupakan interaksi yang dinamis 

dan sinergis di antara tiga kebijakan 

ekonomi utama yaitu kebijakan fiskal, 

kebijakan moneter dan kebijakan 

sektor riil. Interaksi yang dinamis 

dan sinergis antara tiga kebijakan 

tersebut bertujuan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif 

adil dan merata dalam rangka mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif 

adil dan merata dalam rangka mencapai 

Visi Pembangunan Nasional 2016-2020 

yaitu Terwujudnya Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong-Royong. Bunga 

Rampai yang berjudul “Kebijakan 

Makro-Fiskal Ekonomi Indonesia” ini 

berusaha menyampaikan berbagai 

kajian yang mewakili masing-masing 

kebijakan ekonomi di atas namun 

dengan penekanan pada kebijakan 

ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

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

Telah Terbit
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