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Tax holiday secara sederhana dipahami sebagai a 

temporary reduction or elimination of a  tax. Suatu 

periode sementara di mana tarif pajak yang diterapkan 

untuk produk atau jasa tertentu dikurangi atau 

dihapus. Ini identik dengan pengurangan pajak 

(tax abatement), subsidi pajak atau pengurangan pajak 

(tax subsidy or  tax reduction). Pemerintah, terutama 

di negara-negara berkembang (developing countries) 

biasanya menciptakan tax holiday sebagai insentif 

untuk mendorong investasi, menggairahkan kegiatan 

ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Tax holiday biasanya diberikan kepada industri 

tertentu untuk membantu mendorong pertumbuhan, 

pengembangan, atau diversifikasi industri domestik. 

Dalam beberapa kasus, tax holiday juga diberikan 

kepada bisnis baru untuk membantu mengurangi 

sebagian biaya operasionalnya, sehingga perusahaan 

bisa lebih berfokus pada peningkatan pendapatan 

dan pertumbuhan. Instrumen fiskal ini juga dapat 

berfungsi sebagai insentif bagi lebih banyak orang 

untuk memulai bisnis.

Indonesia menghadapi masalah sepinya minat 

investor dalam memanfaatkan insentif fiskal berupa 

tax holiday. Kebijakan ini dianggap kurang efektif 

dalam mendorong investasi. Alasan inilah yang 

mendasari mengapa pemerintah terus memperbaiki 

beberapa ketentuan dalam kebijakan tax holiday. 

Pada akhir Maret 2018, pemerintah menerbitkan 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35 Tahun 

2018, yang merupakan perubahan yang keempat sejak 

diperkenalkan pada tahun 2011. Perubahan-perubahan 

tersebut antara lain adalah jangka waktu pemberian 

fasilitas, dari yang sebelumnya dengan jangka waktu 

tertentu dan tergantung diskresi Menteri Keuangan 

menjadi jangka waktu yang disesuaikan dengan nilai 

investasi (PMK No.159.PMK.010/2015). Besarnya 

pengurangan pajak tidak dalam rentang 10-100% 

seperti pada kebijakan lama, akan tetapi 100%. Selain 

itu, insentif tidak diberikan kepada Wajib Pajak baru 

seperti pada kebijakan lama, melainkan diberikan 

kepada Penanaman Modal baru. Industri pionir juga 

diperluas, dari 8 sektor menjadi 15 sektor. Tambahan 

sektor ini adalah industri untuk pembuatan komponen 

seperti LCD, smartphone, motor listrik, cylinder head, 

robotic, pesawat terbang, dan kereta api.

Memang, insentif pajak berupa tax holiday bukan satu-

satunya faktor yang dipertimbangkan investor untuk 

berinvestasi di suatu negara. Bila merujuk pada teori 

Keynes, faktor pertimbangan lainnya adalah tingkat 

bunga, keadaan ekonomi saat ini, ramalan kondisi 

ekonomi di masa yang akan datang, perkembangan 

teknologi, tingkat pendapatan nasional dan tingkat 

keuntungan (baca: profit dan dividen) yang diperoleh 

perusahaan-perusahaan. Bila investor menilai ekonomi 

suatu negara di masa depan akan tumbuh lebih tinggi 

relatif dibanding dengan negara lain, maka investor 

akan tertarik untuk menanamkan modalnya di negara 

tersebut. Di luar itu masih ada faktor lain seperti kondisi 

infrastruktur, stabilitas keamanan dan politik, lingkungan 

hukum, kelembagaan, dan kondisi ketenagakerjaan. 

Indonesia masih harus memperbaiki banyak hal untuk 

meningkatkan daya saingnya karena laporan daya saing 

global (The Global Competitiveness Report)   yang diterbitkan 

World Economic Forum-WEF (2017) menunjukkan 

Indonesia berada di peringkat 45 dunia dan peringkat 4 

Asia Tenggara di bawah Singapura (2), Malaysia (25) dan 

Thailand (38). Bila faktor-faktor di atas bisa dibenahi, 

daya saing Indonesia akan lebih tinggi lagi.  

Mari kita evaluasi relaksasi kebijakan tax holiday 

yang sudah dilakukan Pemerintah. Namun demikian, 

mengingat kebijakan ini baru berjalan beberapa bulan, 

maka evaluasi hendaknya tidak hanya dilihat berdasarkan 

jumlah investor yang memanfaatkan fasilitas ini. 

Pemerintah tidak harus terburu-buru memperpanjang 

periode pembebasan pajak (menjadi di atas 20 tahun) 

dan menurunkan nilai investasi yang dipersyaratkan. 

Sepinya minat investor untuk berinvestasi di Indonesia 

bisa jadi bukan disebabkan oleh dua faktor di atas. Masih 

ada faktor penghambat lainnya  seperti proses perizinan 

yang berbelit, tumpang tindih aturan pusat dan daerah, 

dan pungutan tidak resmi yang masih jamak terjadi. Bila 

merujuk pada hasil survei Ease of Doing Business 2017, 

problem pajak yang menghambat justru terletak pada 

proses administrasinya. Rata-rata pengusaha di Indonesia 

menghabiskan waktu sekitar 207 jam per tahun untuk 

mengurus pajak. Ranking kemudahan membayar pajak di 

Indonesia berada di urutan 114 dunia. Inilah yang perlu 

dibenahi, sehingga tax holiday hanya menambah kadar 

daya tarik berinvestasi tanpa harus mengobral pajak. 

Demikian editorial, selamat membaca. Syahrir Ika.

Tax Holiday Untuk 
Mendorong Investasi

Voyage to Indonesia Seminar 
on Women’s Participation  
for Economic Inclusiveness
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Globalisasi ekonomi secara nyata 

telah berdampak pada peningkatan 

investasi asing antar negara, 

khususnya Foeign Direct Investment 

(FDI). Kemampuan negara maju 

untuk memasok modal, terutama 

dalam bentuk FDI adalah salah 

satu kunci keberhasilan negara-

negara tersebut. Aliran FDI ke 

negara berkembang dari tahun ke 

tahun terus meningkat. Menurut 

OECD (2014), total FDI ke negara 

berkembang pada tahun 1990 

menyumbang sekitar 20% dari total 

FDI dunia dan pada tahun 2012 

meningkat menjadi lebih dari 50%. 

Ada beberapa alasan mengapa 

investor asing dari negara 

tertarik untuk berinvestasi di 

negara berkembang, antara lain, 

meningkatkan profitabilitas, untuk 

menggabungkan modal dengan 

tenaga kerja murah dalam upaya 

untuk mengurangi biaya produksi, 

penggunaan bahan baku dekat 

dengan sumber dan seterusnya. 

Sedangkan bagi negara tempat 

investasi (negara pengimpor), 

kehadiran investor asing dalam 

bentuk FDI memberikan beberapa 

keuntungan dalam bentuk transfer 

teknologi, pelatihan tenaga kerja, 

kemampuan organisasi dan 

manajerial, serta penerimaan pajak 

dari laba yang diperoleh investor 

FDI. Mengingat dampak positif 

diharapkan dapat diperoleh, negara-

negara berkembang mencoba untuk 

secara aktif mempromosikan negara 

mereka untuk menjadi lokasi untuk 

investasi dengan menyediakan 

berbagai insentif, baik pajak, dan 

non-pajak.

Indonesia merupakan salah satu 

negara tujuan investasi dunia, 

karena Indonesia memiliki 

aspek penting yang mendukung 

Daya Tarik Investasi  
di Indonesia
|| Makmun Syadullah

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan



WARTA FISKAL | EDISI  #4/2018
6

FOKUS

bisnis investasi yang terpercaya. 

Daya tarik Indonesia yang unik 

menjadi pemicu tersendiri bagi 

investor asing untuk menanamkan 

modalnya. Daya tariknya 

diwujudkan dalam aspek-aspek 

penting dari dukungan investasi 

seperti ekonomi yang sehat, situasi 

politik yang stabil, iklim investasi 

yang menguntungkan, sumber 

daya alam yang melimpah, situasi 

demografi yang menguntungkan, 

dan pasar domestik yang 

berkembang.

Menurut Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM), 

pertumbuhan FDI di Indonesia dari 

2010 hingga 2015 menunjukkan 

tren peningkatan dari USD 16.214,8 

juta menjadi USD 29.275,9 juta 

(tidak termasuk minyak dan gas). 

Tentunya pertumbuhan FDI tidak 

dapat dilepaskan dari sejumlah 

insentif peraturan pemerintah yang 

disediakan untuk menarik investor 

ke Indonesia seperti paket kebijakan 

Tabel 1: Perkembangan Realisasi Investasi Langsung Asing Berdasarkan Sektor 
2010-2016 (juta USD)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Food Crops & Plantation 750.96 1,222.49 1,601.87 1,605.34 2,206.72 2,072.02 
Livestock 25.03 21.14 19.82 11.30 30.82 75.13 
Forestry 39.36 10.33 26.94 28.83 53.33 18.98 
Fishery 18.02 9.99 28.99 10.01 35.29 53.10 
Mining 2,200.55 3,619.22 4,255.45 4,816.36 4,665.10 4,017.20 
Food Industry 1,025.75 1,104.64 1,782.95 2,117.74 3,139.58 1,521.18 
Textile Industry 154.80 497.26 473.12 750.70 422.49 433.43 
Leather Goods & Footwear 
Industry 130.38 255.01 158.88 96.19 210.66 161.58 

Wood Industry 43.06 51.14 76.29 39.50 63.65 47.11 
Paper and Printing Industry  46.41 257.53 1,306.61  1,168.88 706.49 706.93 
Chemical and Pharmaceutical 
Industry 793.36 1,467.40 2,769.79 3,142.31 2,323.37 1,955.75 

Rubber and Plastic Industry 104.31  369.96 660.30 472.22 543.91 694.47 
Non-Metallic Mineral Industry   28.40  137.15 145.76 874.13 916.88 1,302.81 
Metal, Machinery & Electronic 
Industry 589.51 1,772.78 2,452.62 3,327.09 2,471.95 3,092.49 

Medical Preci. & Optical Instru, 
Watches & Clock Industry                   -      41.92 3.40 26.08 7.24 6.87 

Motor Vehicles & Other 
Transport Equip. Industry 393.77 770.13  1,840.05   3,732.24 2,061.28 1,757.26 

Other Industry 27.56 64.74 100.19 111.70 151.77 83.21 
Electricity, Gas & Water Supply 1,428.62 1,864.93 1,514.57  2,221.75 1,248.81 3,028.92 
Construction 618.35 353.70 239.57 526.81 1,383.61 954.52 
Trade & Repair   773.58 826.00 483.58 606.50 866.80  625.05 
 Hotel & Restaurant    346.61   242.24  768.16 462.52 513.11  650.19 
Transport, Storage & 
Communication   5,072.12 3,798.86  2,808.23   1,449.87 3,000.89 3,289.89 

Real Estate, Ind. Estate & 
Business Activities 1,050.36   198.65  401.78 677.72 1,168.43 2,433.58 

Other Services 53.93 517.33  645.77  341.74  337.51  294.30 
 
Sumber: BKPM, diolah 
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insentif fiskal dan kebijakan 

insentif pajak untuk mendukung 

peningkatan investasi. 

Aliran FDI ke Indonesia juga tidak 

dapat dilepaskan dari kebijakan 

Pemerintah dalam  membangun 

Zona Ekonomi Khusus (special 

economic zones/SEZs). SEZs 

dibangun  melalui persiapan 

geo-ekonomi dan geostrategis 

daerah yang  berfungsi untuk 

mengakomodasi kegiatan industri, 

ekspor, impor dan kegiatan ekonomi 

lainnya yang memiliki nilai ekonomi 

tinggi dan daya saing internasional. 

Pengembangan SEZs ini terinspirasi 

oleh keberhasilan beberapa negara 

yang mengadopsinya sebelumnya, 

seperti Cina dan India. Bahkan data 

empiris menggambarkan bahwa 

ZEZs di Indonesia mampu menarik 

investor, terutama investor asing 

untuk berinvestasi dan menciptakan 

lapangan kerja. Ini tidak lain 

adalah karena kemudahan yang 

didapat investor, kemudahan 

berupa kemudahan dalam bidang 

fiskal, perpajakan dan kepabeanan. 

Bahkan, ada juga bidang non-

fiskal, seperti kemudahan birokrasi, 

pengaturan khusus di bidang 

pekerjaan dan imigrasi, serta 

layanan dan ketertiban yang efisien 

di kawasan ini.

Menurut Badan Pusat Statistik, 

sektor-sektor  yang paling 

diminati oleh investor asing 

adalah pertambangan (13,72%), 

transportasi, penyimpanan & 

komunikasi logam (11,24%), mesin 

& industri elektronik (10,56%), 

listrik, pasokan gas & air (10,35%), 

real estate dan  kegiatan bisnis 

(8,31%) dan tanaman pangan dan  

perkebunan (7,08%). Total investasi 

di sektor ini mencapai 67,94%.

Pertumbuhan atau Pajak? 

Jika mengacu pada penelitian 

Bucataru (2002), keputusan 

keuangan, seperti keputusan 

investasi, dan proses pengambilan 

keputusan dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal: 

kepentingan dan tujuan 

perusahaan; keterlibatan manajer 

dan karyawan dalam pengajuan 

upaya maksimum untuk mencapai 

tujuan; sifat produk atau layanan 

yang ditawarkan oleh perusahaan; 

karakteristik teknis dari unit-unit 

perusahaan; unit interdependensi 

dalam mencapai tujuan. Faktor 

eksternal: distributor produk atau 

layanan; pemasok bahan, peralatan, 

dan tenaga kerja; pesaing kepada 

pelanggan dan pemasok; undang-

undang pajak; peningkatan atau 

penciptaan produk baru melalui 

pengenalan teknologi baru.

Sejalan dengan Bucataru, sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh 

Martin (2009) juga menunjukkan 

bahwa jika faktor fiskal memainkan 

peran penting dalam proses 

pengambilan keputusan suatu 

perusahaan untuk menetapkan 

tempat di mana ia akan melakukan 

kegiatannya, investasinya; itu harus 

mempertimbangkan juga aspek-

aspek lain, seperti infrastruktur, 

tenaga kerja yang tersedia, undang-

undang, kualitas layanan lokal, dan 

lain sebagainya. Jika perusahaan 

memutuskan untuk menetapkan 

kegiatannya di mana biaya fiskal 

lebih berkurang dan tidak di mana 

biaya produksi lebih kecil, produksi 

akan kurang efisien. Proses 

pengambilan keputusan investasi 

adalah baik untuk didasarkan 

pada kriteria efisiensi karena jika 

tidak, ada risiko bahwa perusahaan 

menetapkan investasinya di suatu 

tempat dengan biaya besar karena 

fasilitas keuangan yang disediakan 

oleh pihak berwenang.

Namun faktanya, pemberian 

fasilitas pembebasan pajak dalam 

kurun waktu tertentu (tax holiday) 

dinilai belum tentu mampu menarik 

investasi secara signifikan. Salah 

satu penyebabnya mungkin tingkat 

kemudahan berusaha di Indonesia 

dinilai para investor global belum 

cukup kompetitif dibandingkan 

beberapa negara ASEAN lainnya. 

Setidaknya ini tercermin pada 

laporan Bank Dunia tentang Doing 

Business 2018: Reforming to Create 

Jobs”. Menurut penilaian Bank 

Dunia tingkat kemudahan berbisnis 

di Indonesia walaupun tahun 2018 

mengalami peningkatan signifikan 

menjadi peringkat 72 (tahun 

sebelumnya berada di peringkat 

91), namun masih berada di bawah 

Singapura (peringkat 2), Malaysia 

(peringkat 24), Thailand (peringkat 

26), Brunei Darussalam (peringkat 

56), dan Vietnam (peringkat 68). 

Sebuah penelitian dilakukan dengan 

mengambil sampel FDI ke Indonesia 

dari Belanda, Jepang, Malaysia, 

dan Singapura periode 2010-2015 

(Syadullah, 2018). Jumlah FDI dari 

keempat negara ini ke Indonesia 

mencapai USD 13,162,93 juta atau 

44,96% dari total FDI.  Hasilnya 

menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi Indonesia sebagai negara 

tujuan investasi  lebih berdampak 

secara signifikan terhadap FDI, 

ketimbang dampak perpajakan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

temuan Amali (2015) bahwa pajak 

hanya memainkan bagian kecil 

dalam menentukan keputusan 

pertama untuk melakukan investasi 

ke luar negeri. 
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Gambaran di atas mengisyaratkan 

bahwa pemerintah perlu 

mengembangkan strategi 

untuk mempercepat dan 

mengembangkan pembangunan 

ekonomi. Sepertinya penanaman 

modal asing di Indonesia lebih 

ditentukan oleh kestabilan ekonomi 

makro, infrastruktur, kebijakan 

perburuhan, kemudahan ekspor-

impor, dan regulasi di daerah. 

Kebijakan ini tentunya akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi, menyeluruh dan 

berkepanjangan. 
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        Sumber: IMF, World Economic Outlook, 2017 (data diolah)
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Realisasi investasi di Indonesia sebenarnya tidaklah 

buruk. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 

2018) mencatatkan realisasi investasi penanaman 

modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) tahun 2017 mencapai Rp.692,8 triliun, 

menembus 2,1% dari target yang ditetapkan sebesar 

Rp678,8 triliun. Di samping itu, dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2016 sebesar Rp612,8 triliun, realisasi 

2017 meningkat 13,1%. Bank Dunia (2018) melaporkan 

pula bahwa kinerja foreign direct investment (FDI) net 

flow Indonesia sebagaimana terlihat dalam grafik-1, 

berada pada posisi kedua setelah Singapura. Memang 

diakui bahwa pada tahun 2016 mengalami penurunan 

FDI net flow yang signifikan sebesar 77,4% dari 

USD19,8 miliar pada tahun 2015 menjadi USD4,5 miliar 

pada tahun 2016. 

Namun demikian, beberapa waktu lalu, tepatnya 

pada akhir bulan Maret 2018, Pemerintah melakukan 

perubahan kembali insentif tax holiday melalui 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 

2018, dan merupakan perubahan yang keempat sejak 

diperkenalkan pada tahun 2011. Perubahan dilakukan 

untuk merespon atas kinerja realisasi investasi di 

Indonesia yang dianggap kurang memenuhi harapan. 

Ketentuan tax holiday lama dipandang tidak cukup 

efektif mendorong investasi bila dilihat dari jumlah 

perusahaan yang mendapatkannya, dan dianggap pula 

kurang kompetitif dibandingkan dengan yang diberikan 

oleh beberapa negara tetangga.

|| Mohamad Nasir *)

Beberapa Catatan  
Rezim Baru Tax Holiday Indonesia
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Beberapa Catatan Perubahan  
Tax Holiday

Pemerintah melakukan beberapa 

perubahan untuk meningkatkan 

daya tarik investasi. Beberapa poin 

perubahan terlihat secara ringkas 

dalam tabel-1. Tax holiday terbaru 

memberikan perubahan yang 

signifikan dibandingkan dengan 

yang lama dalam perspekstif 

kepastian pemberian insentif 

tersebut, yang merupakan faktor 

yang diperkirakan menjadi 

keluhan investor selama ini. Tax 

holiday berupa pengurangan PPh 

terutang akan diberikan untuk 

industri pioner dan didasarkan 

pada besarnya nilai investasi 

yang direalisasikan oleh investor. 

Sebagai contoh, industri pioner 

dengan investasi antara Rp500 

miliar s.d Rp1 triliun akan diberikan 

pengurangan PPh terutang sebesar 

100% selama 5 tahun dan ditambah 

2 tahun selanjutnya dengan 

pengurangan PPh terutang  sebesar 

50%.

Berbeda dengan sebelumnya, rezim 

tax holiday lama memberikan 

besaran persentase  pengurangan 

PPh terutang dalam rentang 

interval 50% s.d 100%, lamanya 

waktu pengurangan PPh terutang 

juga diberikan dalam rentang waktu 

5 tahun s.d. 15 tahun. Dengan 

menggunakan asumsi persyaratan 

lainnya dikesampingkan, 

pengurangan PPh terutang 

dalam bentuk interval otomatis 

membutuhkan proses analisis 

yang lebih lama, mendalam, dan 

membutuhkan koordinasi antar 

lembaga di Pemerintah, sehingga 

memakan waktu yang lebih lama. 

Hal inilah yang ditengarai sebagai 

faktor penyebab ketidakpastian bagi 

investor. 

Meskipun mampu memberikan 

kepastian, rezim tax holiday baru 

kurang fleksibel bagi Pemerintah 

karena insentif terkunci dengan 

nilai investasi, dan kurang 

mempertimbangkan tingkat 

pengembalian investasi atau 

internal rate return (IRR) yang 

dibutuhkan. Setiap sektor usaha 

dalam industri pionir kecil 

kemungkinannya memiliki IRR 

yang sama, tergantung pada tempat, 

ketersediaan infrastruktur, pasar, 

logistik, input, dan lain sebagainya 

di mana industri tersebut dibangun. 

IRR tidak bisa semata-mata 

ditentukan melalui besaran nilai 

investasi saja. Rasionalnya, tax 

holiday diberikan untuk mendorong 

tingkat IRR investasi, misalnya dari 

kurang feasible menjadi feasible 

secara keuangan atau wajar. 

Dengan kata lain, per sektor usaha 

membutuhkan tax holiday yang 

berbeda-beda untuk mendongkrak 

IRR yang dibutuhkan meskipun 

nilai investasinya sama. 

Grafik-1 : Perkembangan FDI Net Flow (BoP, Dalam USD)  
 

Sumber : Bank Dunia. 2018. 
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Tabel-1. Perbandingan Ketentuan Tax Holiday Lama dan Baru

PMK 159/PMK.010/2015 PMK 35/PMK.010/2018

Tax holiday diberikan selama 5 s.d 
15 tahun

Diberikan selama :
• 5 Tahun, investasi Rp0,5 T - Rp1 T
• 7 Tahun, investasi Rp1 T - Rp5 T
• 10 Tahun, Investasi Rp5 - Rp15 T
• 15 Tahun, Investasi Rp15 T - Rp30 T
• 20 Tahun, Investasi > Rp30 T
Plus 2 tahun pengurangan PPh terutang sebesar 50%

Pengurangan PPh dari 10% - 100% Pengurangan PPh sebesar 100% dan 50% pada 2 tahun berikutnya.
Wajib Pajak Baru Penanaman Modal Baru

Industri pionir, yang mencakup :
1) Industri logam hulu,
2) industri pengilangan minyak 

bumi, 
3) industri kimia dasar organik 

yang bersumber dari minyak 
bumi dan gas alam, industri 
permesinan yang menghasilkan 
mesin industri, 

4) industri pengolahan berbasis 
hasil pertanian, kehutanan, dan 
perikanan, 

5) Industri telekomunikasi, 
informasi dan komunikasi,

6) industri transportasi kelautan, 
7) industri pengolahan yang 

merupakan industri utama 
di Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK), 

8) infrastruktur ekonomi selain 
yang menggunakan skema 
Kerjasama Pemerintah dan 
Badan Usaha (KPBU). 

Industri pionir, yang mencakup :
1) industri logam dasar hulu (besi baja dan bukan besi baja) dengan atau tanpa 

turunannya, yang terintegrasi; 
2) industri pemurnian dan/atau pengilangan minyak dan gas bumi dengan atau 

tanpa turunannya, yang terintegrasi; 
3) industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam, atau batubara dengan atau 

tanpa turunannya, yang terintegrasi; 
4) industri kimia dasar anorganik dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi; 
5) industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, 

atau kehutanan dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi; 
6) industri bahan baku farmasi dengan atau tanpa turunannya, yang terintegrasi; w
7) industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya 

seperti semikonduktor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), 
electrical, driver, atau LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan 
komputer; 

8) industri pembuatan komponen utama peralatan komunikasi seperti 
semikonduktor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical 
driver, atau LCD yang terintegrasi dengan industri pembuatan telepon seluler 
(smartphone); 

9) industri pembuatan komponen utama alat kesehatan yang terintegrasi dengan 
industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;

10) industri pembuatan komponen utama mesin industri seperti motor listrik atau 
motor pembakaran dalam yang terintegrasi dengan industri pembuatan mesin; 

11) industri pembuatan komponen utama mesin seperti piston, cylinder head, atau 
cylinder block yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor 
roda empat atau lebih; 

12) industri pembuatan komponen robotik yang terintegrasi dengan industri 
:Jembuatan mesin manufaktur; 

13) industri pembuatan komponen utama kapal yang terintegrasi dengan industri 
pembuatan kapal; 

14) industri pembuatan komponen utama pesawat terbang seperti engine, propeller, 
rotor, atau komponen struktur yang terintegrasi dengan industri pembuatan 
pesawat terbang; 

15) industri pembuatan komponen utama kereta api seperti engine atau transmisi 
yang terintegrasi dengan industri pembuatan kereta api; 

16) industri ·mesin pembangkit tenaga listrik, termasuk industri mesin pembangkit 
listrik tenaga sampah; atau 
infrastruktur ekonomi.

 
Sumber : Kementerian Keuangan 2015 & 2018.
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Perubahan dalam pemberian 

pengurangan PPh terutang 

berdasarkan nilai investasi ini 

tampaknya juga kurang bersahabat 

dengan pemerataan distribusi 

pembangunan atau investasi pada 

daerah-daerah marginal atau 

tertentu di wilayah Indonesia. 

Pengurangan yang mendasarkan 

pada besaran investasi akan 

mendorong investor untuk lebih 

menanamkan investasinya pada 

daerah yang memiliki infrastruktur 

paling memadai, pasar yang 

besar, SDM yang lebih kompeten 

dan lainnya sebagai upaya 

meminimalisir risiko investasi. 

Oleh karena itu, Pemerintah pun 

akan mengalami kesulitan untuk 

mengarahkan investor untuk 

berinvestasi di daerah marginal 

yang membutuhkan. Oleh karena 

itu, investasi diperkirakan akan 

terfokus pada daerah Jawa, atau 

daerah yang lebih memenuhi 

keinginan investor. 

Selain itu, perubahan pemberian 

besaran pengurangan 100% dan 

lamanya yang didasarkan oleh 

besaran nilai investasi berpotensi 

tidak matching dengan industri 

yang ditargetkan yaitu industri 

pionir. Sebagaimana diketahui 

bahwa PMK No. 35/PMK.010/2018 

mendefinisikan industri pionir 

sebagai industri yang memiliki 

keterkaitan yang luas, memberi 

nilai tambah dan eksternalitas 

yang tinggi, memperkenalkan 

teknologi baru, serta memiliki 

nilai strategis bagi perekonomian 

nasional. Berpijak pada definisi 

ini, tentunya dibutuhkan analisis 

yang dalam untuk menjawab 

apakah suatu badan usaha yang 

mengajukan tax holiday tersebut 

memang benar-benar memberikan 

atau memenuhi pengertian 

industri pionir sebagaimana 

dimaksudkan dalam PMK dalam 

implementasinya. Sebagai contoh, 

seberapa besar dampak badan 

usaha pada perekonomian nasional 

seperti penyerapan tenaga kerja, 

dampak backward dan forward 

nya. Kekhawatiran tidak matching 

semakin meningkat probabilitasnya 

ketika pengertian industri pionir 

diterjemahkan dalam bentuk 

klasifikasi baku lapangan usaha 

Indonesia (KBLI) sebagaimana dalam 

Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2018, 

yang merupakan peraturan turunan 

PMK 35 tahun 2018 di atas. Dengan 

kata lain fasilitas tax holiday dalam 

rezim baru dimungkinkan salah 

sasaran dengan tingkat probalitas 

yang lebih besar dibandingkan 

rezim tax holiday lama.  

     
Tax Holiday Tidak Bisa Sendirian

Terlepas dari kelebihan dan 

kekurangan dari perubahan yang 

telah dilakukan, tax holiday rezim 

baru tetap menyisakan keraguan 

akan kemampuan mendongkrak 

investasi di masa yang akan datang 

atau akan bernasib sama dengan 

rezim sebelumnya yaitu tidak 

mampu mendongkrak investasi 

secara optimal. Tentunya pertanyaan 

yang wajar untuk direnungkan 

mengingat tax holiday bukanlah 

satu-satunya faktor utama yang 

menentukan keputusan berinvestasi, 

khususnya di Indonesia. Muncul 

kekhawatiran, tax holiday bukanlah 

obat yang tepat untuk mendongkrak 

investasi.   

Secara umum, investor akan 

mempertimbangkan return dan 

risiko sebelum memutuskan 

untuk melakukan invesasi. Tax 

holiday merupakan salah satu 

faktor penentu return bukan 

pengurang risiko. Oleh karena itu, 

apalah artinya return yang besar 

bila untuk merealisasikannya 

sulit dilakukan karena harus 

menghadapi ketidakpastian atau 

risiko yang tinggi. Dengan kata lain, 

tidak menutup kemungkinan return 

yang besar tersebut hanya sekedar 

tulisan pada proposal belaka. 

Namun demikian, tax holiday dapat 

berperan sebagai benefit yang akan 

digunakan untuk mengkompensasi 

biaya ketidakpastian usaha yang 

dihadapi wajib pajak.

Beberapa parameter menguatkan 

akan tantangan berinvestasi 

di Indonesia. World Economic 

Forum (2017), dalam global 

competitiveness index (GCI) 2017-

2018, mencatatatkan 6 persoalaan 

utama teratas yang harus dihadapi 

investor ketika melakukan usaha 

di Indonesia yaitu 1) korupsi, 2) 

birokrasi pemerintah yang tidak 

efisien, 3) akses permodalan, 4) 

ketersediaan infrastruktur yang 

memadai, 5)  kebijakan yang 

tidak stabil, dan 6) pemerintah 

yang tidak stabil. Terlihat bahwa 

keenam persoalan tersebut 

mengarah pada hal-hal yang 

terkait dengan kegiatan operasional 

usaha. Sementara itu, tarif pajak 

merupakan persoalan ketujuh 

dari 16 persoalan. Parameter GCI 

menunjukan bahwa pembenahan 

keenam tersebut seharusnya 

menjadi penyelesaian prioritas 

terlebih dahulu. Memang diakui 

bahwa upaya penyelesaian 

persoalan bukanlah hal yang 

mudah. 

Indikator doing business (DB) 

2018 yang dikeluarkan World 

Bank (2018) mengindikasikan hal 
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yang hampir serupa dengan GCI 

2017-2018. Meskipun Indonesia 

mengalami perbaikan dari tahun 

sebelumnya, investor diperkirakan 

masih menghadapi hambatan 

pada tahapan memulai usaha 

ketika berinvestasi di Indonesia, 

dan pada akhirnya kurang 

kompetitif dibandingkan dengan 

beberapa negara tetangga. DB 2018 

menunjukan Indonesia menempati 

peringkat 144 dengan nilai 77,9 

dalam hal indikator starting business 

(Bank Dunia, 2018). Sementara itu, 

Singapura menempati peringkat 

6, Thailand 36, Malaysia 111, dan 

Vietnam menempati peringkat 123.  
 
Penutup

Dari uraian ringkas di atas dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan 

rezim baru tax holiday nampaknya 

mampu memberikan kepastian 

dalam pemberian fasiltas tax 

holiday. Namun demikian, terdapat 

trade off yang harus menjadi 

perhatian dan kehati-hatian 

Pemerintah yaitu ketidaktepatan 

sasaran dalam perpektif kewajaran 

tingkat pengembalian investasi. 

Implementasi industri pionir 

sebagaimana didefinisikan dalam 

PMK tidaklah cukup diwakili dengan 

kode KBLI semata sebagaimana 

tertuang dalam peraturan BKPM. 

Penilaian yang valid apakah badan 

usaha mampu memberikan dampak 

yang positif bagi perekonomian 

nasional perlu dilakukan mengingat 

adanya opportunity cost bagi 

Pemerintah.  

Pemerintah perlu mencari jalan 

keluar agar daerah-daerah marginal 

ikut menikmati perkembangan 

investasi dengan berstatus 

industri pionir. Pemberian tax 

holiday berdasarkan besaran 

investasi tidak cukup mendorong 

investor berinvestasi pada daerah 

yang rendah akan ketersediaan 

infrastruktur, rendah akan kualitas 

sumber daya manusianya, jauh dari 

pasar, dan lain sebagainya. 

Keberhasilan mendorong kinerja 

investasi khususnya industri pionir 

tidak semata-mata dibebankan 

pada tax holiday. Penyelesaian 

permasalahan fundamental 

terkait iklim usaha juga menjadi 

perhatian serius Pemerintah untuk 

segera dilakukan, bahkan menjadi 

prioritas penyelesaian pertama 

sebelum tax holiday diberikan. 

Tidak menempatkan tax holiday 

sebagai solusi atau kompensasi 

atas permasalahan fundamental 

usaha yang belum terselesaikan. 

Selain itu, fleksibelitas tax holiday 

perlu dilakukan sebagai upaya 

mendorong perkembangan investasi 

di daerah-daerah marginal sebagai 

upaya pemerataan distribusi 

pembangunan, pendapatan, 

dan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Pengurangan PPh 

terutang merujuk pada IRR industri 

pionir perlu dipertimbangkan oleh 

Pemerintah.     
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|| Suska*)

_______________________________________________________________________
*) Kepala Subbidang Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Dan Industri BKF, Kemennterian Keuangan

Kenaikan Tarif PPh Pasal 22 Impor: 
Dukungan Kebijakan Fiskal dalam 
Menekan Defisit Transaksi Berjalan
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Defisit transaksi berjalan  yang 

meningkat dan melemahnya nilai 

tukar rupiah terhadap dollar 

Amerika Serikat mendorong 

pemerintah melakukan langkah-

langkah untuk mengurangi defisit 

tersebut dan menstabilkan nilai 

rupiah. Beberapa kebijakan baik 

dalam hal kebijakan moneter, 

sektor keuangan maupun kebijakan 

fiskal telah dikeluarkan. Langkah 

dari sisi kebijakan moneter 

untuk menstabilkan nilai rupiah 

terhadap dollar Amerika Serikat 

yang menjadi kewenangan Bank 

Indonesia telah dilakukan antara 

lain dengan menaikkan tingkat 

suku bunga acuan. Dalam hal 

upaya menstabilkan nilai rupiah 

melalui pengaturan  transaksi 

valas, pihak Otoritas Jasa Keuangan 

pun telah menerapkan kebijakan 

memperketat pengawasan terhadap 

transaksi valas di sektor jasa 

keuangan. Untuk mengurangi 

defisit neraca perdagangan melalui 

upaya mengurangi jumlah impor 

bahan bakar, dilakukan dengan 

memperluas kewajiban penggunaan 

biodiesel sebesar 20% atas bahan 

bakar solar baik untuk solar subsidi 

maupun nonsubsidi.

Dari segi kebijakan fiskal, 

pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Keuangan turut 

berupaya menurunkan defisit 

neraca perdagangan melalui upaya 

mengurangi jumlah impor barang 

yang bersifat konsumsi. Melalui 

terbitnya Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) nomor 110 /

PMK.010/2018 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang 

Pemungutan Pajak Penghasilan 

Pasal 22 Sehubungan Dengan 

Pembayaran Atas Penyerahan 

Barang Dan Kegiatan di Bidang 

Impor Atau Kegiatan Usaha di 

Bidang Lain, diatur kenaikan tarif 

PPh pasal 22 impor  untuk sejumlah 

komoditi. PMK tersebut mengatur 

1.147 komoditi yang bersifat 

konsumsi yang  tarifnya naik 

menjadi 7,5% dan 10%. 

Upaya mengurangi nilai impor 

dalam rangka menurunkan defisit 

neraca perdagangan sangat penting 

untuk dilakukan mengingat terjadi 

kecenderungan meningkatnya 

jumlah impor. Hal ini  terlihat dari 

data Kementerian Perdagangan 

mengenai  perkembangan 

impor pada Gambar 1 dimana 

impor mengalami tren kenaikan 

selama 2 tahun terakhir ini. Bila 

dibandingkan dengan data sampai 

dengan 2016 dimana nilai impor 

cenderung mengalami penurunan, 

impor 2017 dan 2018 menunjukan 

kenaikan yang cukup pesat. Pada 

tahun 2018 sampai dengan bulan 

Juli, kenaikan impor dibanding 

tahun sebelumnya mencapai 24,5%. 

Untuk barang yang diklasifikasikan 

sebagai barang konsumsi, 

pertumbuhan impor antara tahun 

2017-2018 mencapai sebesar 26% 

atau lebih tinggi dari pertumbuhan 

impor rata-rata atas seluruh jenis 

barang.

Berdasarkan PMK nomor 110 /

PMK.010/2018, komoditi yang 

dinaikkan tarif pasal 22 impornya 

tersebut dibagi ke dalam 3 

kelompok. Kelompok pertama 

terdiri atas  210 jenis barang yang 

dikategorikan sebagai barang 

mewah yang  mengalami kenaikan 

tarif dari 7,5% menjadi 10%. 

Termasuk di dalam kelompok ini 

adalah mobil completely built-up 

(CBU), motor besar dan laptop. 

Sementara 218 jenis komoditas 

mengalami kenaikan tarif dari 2,5% 

menjadi 10%. Kategori barang dalam 

kelompok ini adalah barang yang 

sebagian besar dapat diproduksi di 

dalam negeri antara lain barang 

elektronik seperti dispenser air, 

pendingin ruangan dan lampu, 

kelompok barang keperluan sehari-

hari seperti sabun, shampoo 

dan kosmetik serta peralatan 

dapur. Kategori berikutnya yang 

mengalami kenaikan tarif PPh 

impor dari 2,5% menjadi 7,5% 

adalah barang yang  digunakan 

dalam proses konsumsi dan 

keperluan lainnya yang terdiri atas 
 
Gambar-1 Perkembangan Impor Indonesia Tahun 2013-2018 

Sumber: Kementerian perdagangan
*) data s.d. Juli 2018, % kenaikan dibandingkan dengan data s.d. Juli 2017
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Trade Organization (WTO),  

mendefinisikan tarif sebagai 

pajak yang dikenakan atas impor 

atau ekspor barang,  walaupun 

umumnya definisi tarif  lebih 

merujuk kepada definisi bea masuk 

atas impor. Fungsi tarif menurut 

WTO adalah sebagai sumber 

penerimaan negara, melindungi 

industri domestik dan mengurangi 

distorsi perdagangan. WTO sendiri 

tidak melarang  penerapan bea 

masuk, pajak atau pengenaan tarif 

lainnya untuk  melindungi industri 

dalam negeri (GATT Article XI). 

Walaupun PPh pasal 22 impor 

719 item. Termasuk dalam kelompok 

ini antara lain produk makanan 

minuman olahan seperti coklat, kopi 

dan teh, bahan bangunan, peralatan 

elektronik audio-visual  dan produk 

tekstil.

Melihat lebih jauh lagi mengenai 

data impor Indonesia berdasarkan 

jenis barang, mengacu pada 

data dari The Atlas of Economic 

Complexity  yang dapat dilihat 

pada ilustrasi di Gambar 2, impor 

terbesar Indonesia pada tahun 

2016 terdapat pada kelompok 

mesin untuk industri. Kelompok 

kedua terbesar adalah kelompok 

bahan kimia dan plastik diikuti 

dengan kelompok  bahan bakar 

minyak, minyak dan lilin, makanan 

kemudian mesin dan peralatan 

listrik. Sedangkan negara asal 

impor utama Indonesia adalan 

Cina, Singapura dan Jepang.  

Membatasi impor untuk kelompok 

barang terbesar yaitu mesin untuk 

industri dan bahan kimia dan 

plastik  dapat berpengaruh pada 

industri dalam negeri, sehingga 

bukan merupakan alternatif pilihan 

untuk membatasi impor. Sedangkan 

untuk jenis barang terbesar  yang  

berikutnya diimpor yaitu kelompok 

bahan bakar minyak, sebagaimana 

telah dijelaskan di atas, upaya 

mengurangi jumlah impornya telah 

dilakukan melalui kebijakan B20. 

Kebijakan kenaikan tarif PPh pasal 

22 impor merupakan langkah untuk 

membatasi impor kelompok jenis 

barang lainnya yang termasuk 

barang konsumsi. Kebijakan ini 

diperkirakan akan menekan jumlah 

impor sebesar 2%.

Dalam konsep perdagangan 

internasional,  tarrif barrier 

atau  kebijakan tarif pajak atas 

impor adalah salah satu bentuk 

hambatan perdagangan. World 

Gambar 3. Tren Penerimaan Barang PPh Pasal 22 Impor 

Sumber:  The Atlas of Economic Complexity

Gambar 2. Proporsi impor per kelompok barang dan per negara asal 2016

Sumber:  The Atlas of Economic Complexity
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dapat dijadikan sebagai instrumen 

dalam membatasi jumlah impor, 

terdapat perbedaan dengan konsep 

tariff barrier dalam pembatasan 

impor yang berbentuk penerapan 

kebijakan duties atau bea masuk. 

PPh pasal 22 impor yang disetorkan 

bersama dengan pajak dalam rangka 

impor lainnya adalah pajak yang 

dapat dikreditkan saat perhitungan 

PPh dalam pelaporan SPT Tahunan.  

Dari segi perkembangan 

penerimaan PPh pasal 22 

impor, terjadi tren peningkatan 

selama periode tahun 2011-2017 

.Sebagaimana terlihat pada gambar 

-3 dalalam kurun waktu tersebut 

PPh pasal 22 impor meningkat dari 

sekitar Rp28 triliun menjadi Rp43 

triliun, atau bila dirata-ratakan 

pertumbuhan penerimaan PPh 

pasal 22 impor mencapai sekitar 

9% per tahun.  Bila dibandingkan 

dengan penerimaan total dari PPh 

non migas persentase PPh pasal 22 

impor terhadap total PPh non migas 

mengalami penurunan.  Sedangkan 

dari pertumbuhan penerimaan 

juga lebih kecil dari pertumbuhan 

penerimaan PPh non migas yang 

mencapai sekitar 11%. Mengingat 

tujuan utama penerbitan PMK 110 

adalah untuk mengurangi jumlah 

impor, seharusnya penerimaan 

negara dari PPh pasal 22 impor 

bukan merupakan target dari 

terbitnya PMK ini.

Penerapan jenis pajak dengan 

mekanisme seperti PPh pasal 

22 atas impor diterapkan juga 

di beberapa negara lain selain 

Indonesia. Pakistan, Myanmar dan 

Zambia merupakan Negara yang 

juga menerapkan mekanisme PPh 

impor.  Pakistan memungut PPh 

impor terhadap barang-barang 

berupa antara lain, baja, urea, 

emas. Tarif impor sebesar 1% bagi 

wajib pajak terdaftar dan 1,5% bagi 

yang tidak terdaftar.  Myanmar 

juga mengenakan yang disebut 

advance payment atas corporate 

income tax sebesar 2% dari nilai 

barang yang diimpor atau diekspor.   

Terdapat beberapa pengecualian 

dari pengenaan tarif ini antara 

lain untuk barang dan peralatan 

yang diimpor untuk konstruksi, 

bahan baku  yang diimpor untuk 

perusahaan yang beroperasi selama 

3 tahun pertama dengan mendapat 

ijin. Negara lainnya yang memiliki 

jenis pajak serupa dengan PPh 

pasal 22 impor adalah Zambia. 

Menggunakan istilah advance 

income tax on imported goods, 

tarif pajak sebesar 6% dikenakan 

terhadap barang yang diperoleh 

untuk keperluan komersial. 

Meningkatnya tarif PPh pasal 

22 atas impor menimbulkan 

kekhawatiran akan meningkatnya 

harga terutama harga barang 

konsumsi.  Data inflasi dari  BPS 

menunjukan sampai September 

2018 inflasi umum sebesar  1,94 dan 

inflasi inti sebesar 2,38. Angka ini 

menunjukan kecenderungan inflasi 

yang lebih rendah dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya. Mengacu 

pada mekanisme PPh pasal 22 

impor yang pada dasarnya dapat 

dikreditkan pada saat perhitungan 

PPh badan, kenaikan tarif 

seharusnya tidak berpengaruh 

kepada harga produk. Namun 

ekspektasi konsumen perlu juga 

diwaspadai untuk mengantisipasi 

melemahnya permintaan karena 

reaksi masyarakat yang berpikir 

akan naiknya harga-harga dan 

menahan konsumsinya.

Selain berkurangnya impor, 

dampak lainnya yang diharapkan 

dari berlakunya PMK ini selain 

menurunkan defisit neraca 

perdagangan adalah dampak 

terhadap konsumsi barang yang 

dapat diproduksi di dalam negeri. 

Mengingat sebagian barang 

yang diatur dalam PMK tersebut 

dapat diproduksi di dalam negeri, 

diharapkan konsumsi produk dalam 

negeri akan meningkat. 

Berbagai upaya pemerintah 

telah dilakukan dalam rangka 

menstabilkan nilai rupiah. 

Kebijakan yang lebih komprehensif 

perlu diambil selain untuk 

mengatasi kondisi nilai tukar saat 

ini, juga untuk mencegah hal 

ini terjadi di masa mendatang. 

Misalnya dengan lebih mendorong 

industri dalam negeri untuk 

meningkatkan kemampuan dalam 

memenuhi komponen dalam negeri 

merupakan alternatif kebijakan 

yang dapat  dilakukan untuk 

mengurangi jumlah impor bahan 

baku. Dukungan kebijakan fiskal 

sendiri dalam hal ini telah tersedia 

melalui berbagai fasilitas atau 

insentif pajak atas investasi. Namun 

demikian insentif pajak adalah 

salah satu faktor dalam keputusan 

investasi, sehingga tetap diperlukan 

koordinasi antar kementerian atau 

lembaga terkait guna mendorong 

berkembangnya industri yang dapat 

memasok bahan baku.
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 _____________________________________________________________________________________________________ 
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Peluang Sabang  
Menjadi Kawasan  
Ekonomi Khusus Pariwisata

|| Budhi Setyawan

Kota Sabang merupakan salah satu daerah kepulauan 

di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kota 

Sabang terletak di ujung paling barat wilayah Indonesia 

dengan luas wilayah mencapai 153 km2. Letak Kota 

Sabang sangat strategis karena diapit oleh selat dan 

samudera, yaitu Selat Malaka di sebelah utara dan 

timur, dan Samudera Indonesia di sebelah barat dan 

selatan. Wilayah Kota Sabang meliputi  5 (lima) buah 

pulau, yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, 

Pulau Selako, dan Pulau Rondo. Secara administrasi, 

Kota Sabang terdiri atas 2 (dua) Kecamatan, yaitu 

Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya. 

Wilayah Kota Sabang merupakan daerah kepulauan, 

dan secara geologis hampir seluruh daratannya (yaitu 

98,57 persen) berupa batuan, baik berupa batuan 

vulkanis dan batuan aluvial (Kota Sabang Dalam Angka 

2018). Kondisi topografi Kota Sabang sangat bervarisasi, 

terdiri atas dataran rendah sebesar 3%, dataran 

bergelombang 10%, berbukit 35%, dan berbukit sampai 

bergunung 52%. Sekitar 2600 ha terumbu karang 

yang terdapat di Pulau Weh (terutama di sekitar Pulau 

Rubiah) telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam 

Laut Pulau Weh  oleh Menteri Kehutanan (SK No. 928/

Kpts/Um/1982 tanggal 22 Desember 1982). Kondisi 

demikian menjadikan Sabang terkenal sebagai tujuan 

wisata bahari dan memiliki potensi perikanan yang 

tinggi. 

https://iyakan.com
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Peluang Sabang  
Menjadi Kawasan  
Ekonomi Khusus Pariwisata

Pelabuhan Sabang pertama sekali 

dibangun oleh Pemerintah Hindia 

Belanda pada tahun  1881 dengan 

kegiatan utamanya pengisian 

air dan batubara ke kapal yang 

disebut “Kolen Station”. Pada 

tahun 1895 dikenal dengan nama 

Sabang Maatsscappij. Tahun 

1950 pemerintah menjadikan 

Sabang sebagai Basis Pertahanan 

Maritim Republik Indonesia dan 

sebagai Pelabuhan Bebas dengan 

Penetapan Presiden No. 10 Tahun 

1963. Kemudian menjadi Daerah 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas untuk masa 30 tahun 

berdasarkan  UU No. 4 Tahun 

1970 dan pada tahun 1985 ditutup. 

Pada tahun 1998 kota Sabang dan 

Kecamatan Pulo Aceh dijadikan 

sebagai Kawasan Pengembangan 

Ekonomi Terpadu (KAPET) melalui 

Keppres No. 171 tanggal 26 

September 1998. Kemudian kembali 

menjadi Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas 

berdasarkan Undang-Undang No. 

37 tahun 2000 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang No.2 tahun 2000 

tentang Kawasan Perdagangan 

Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 

menjadi Undang-Undang.  

Pembangunan kawasan Sabang 

sesuai dengan masterplan Badan 

Pengusahaan Kawasan Sabang 

(BPKS) tahun 2007 meliputi 4 

sektor unggulan dan 2 sektor 

pendukung, yaitu: 1. Sektor 

pariwisata 2. Sektor jasa pelabuhan 

3. Sektor perikanan 4. Sektor 

industri dan perdagangan 5. Sektor 

kelembagaan 6. Sektor infrastruktur 

lainnya. (Kunjungan Komisi VI 

DPR ke BPKS, 30 November – 

2 Desember 2014). Salah satu 

kesimpulan dari kunjungan tersebut 

bahwa potensi kawasan Sabang 

sangat bagus dan untuk sementara 

saat ini dapat dijadikan sebagai 

daerah pariwisata. 

Perbandingan Kawasan Bebas 
dengan Kawasan Ekonomi 
Khusus

Pada Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2000 Tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas Dan 

Pelabuhan Bebas Sabang  yang 

ditetapkan menjadi Undang-

Undang nomor No. 37 tahun 2000, 

di pasal 3 ayat (2) disebutkan, 

Kawasan Sabang sebagai Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas ditetapkan untuk jangka 

waktu 70 (tujuh puluh) tahun 

sejak diberlakukannya Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ini. Pasal 9 ayat (4) 

menyatakan  Pemasukan dan 

pengeluaran barang ke dan dari 

Kawasan Sabang melalui pelabuhan 

dan bandar udara yang ditunjuk 

dan berada di bawah pengawasan 

pabean diberikan pembebasan 

bea masuk, pembebasan pajak 

pertambahan nilai, pembebasan 

pajak penjualan atas barang mewah, 

dan pembebasan cukai. Ayat (5), 

Pemasukan dan pengeluaran barang 

ke dan dari Kawasan Sabang ke 

Daerah Pabean diberlakukan tata 

laksana kepabeanan di bidang 

impor dan ekspor dan ketentuan di 

bidang cukai. Ayat (6), Pemasukan 

barang konsumsi dari luar Daerah 

Pabean untuk kebutuhan penduduk 

di Kawasan Sabang diberikan 

pembebasan bea masuk, pajak 

pertambahan nilai, pajak penjualan 

atas barang mewah, dan cukai. Ayat 

(7), Jumlah dan jenis barang yang 

diberikan fasilitas sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan 

oleh Badan Pengusahaan Kawasan 

Sabang. 

Kawasan Ekonomi Khusus diatur 

dalam Undang-Undang nomor 

39 tahun 2009 tentang Kawasan 

Ekonomi Khusus, yang selanjutnya 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Keuangan terkait insentif fiskalnya. 

Terkait kemudahan di Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK), sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah 

nomor 96 tahun 2016 pasal 2, 

fasilitas dan kemudahan yang 

diberikan bagi Badan Usaha serta 

Pelaku Usaha di KEK meliputi: 

perpajakan, kepabeanan, dan cukai; 

lalu lintas barang; ketenagakerjaan; 

keimigrasian; pertanahan; dan 

perizinan dan nonperizinan. 

Insentif fiskal diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan 

nomor 104/PMK.010/2016 tentang 

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, 

dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi 

Khusus. Pada pasal 3 dan 4 diatur 

tentang fasilitas pengurangan 

Pajak Penghasilan (tax holiday), 

untuk kegiatan utama diberi 

pengurangan PPh  bisa dari selama 

5 – 25 tahun, tergantung besarnya 

nilai investasi. Pada pasal 21 

diatur fasilitas Pajak Penghasilan 

(tax allowance), untuk kegiatan 

lainnya di KEK dengan kompensasi 

kerugian sampai 10 tahun. Untuk 

Bea Masuk diatur pada Pasal 40, 

41, dan 44, bea masuk mesin dan 

peralatan dibebaskan, untuk impor 

dan pemasukan barang: bea masuk  

ditangguhkan, serta PPN dan 

PPnBM tidak dipungut, PPh impor 

tidak dipungut, cukai dibebaskan. 

Untuk KEK pariwisata, pada pasal 

57 diatur Pelaku Usaha yang 
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mendapatkan fasilitas kepabeanan 

dan/ atau cukai di KEK Pariwisata 

adalah pelaku usaha di bidang: 

perhotelan; restoran dan/ atau 

rumah makan; pusat perbelanjaan; 

pusat hiburan dan rekreasi; pusat 

edukasi; pusat dan sarana olahraga; 

pusat kesehatan; dan/atau kegiatan-

kegiatan lain yang mendukung KEK 

Pariwisata. 

Data Statistik Kota Sabang

Dari data Kota Sabang Dalam 

Angka 2018, jumlah penduduk kota 

Sabang tahun 2017 sebanyak 33.978 

jiwa, mengalami pertumbuhan 

sebesar 1,06 persen dibandingkan 

tahun sebelumnya. Jumlah industri 

di Sabang mengalami perubahan 

dari tahun 2015 s.d 2017 ada 

444, 424 dan 371 perusahaan. 

Jumlah perusahaan menurut 

badan hukum selama 5 tahun 

terakhir berfluktuasi baik secara 

keseluruhan maupun menurut tipe 

badan hukum. Tahun 2017 tercatat 

perusahaan sebanyak 371 unit dan 

hampir setengahnya merupakan 

perusahaan perseorangan (49.86 

persen), kemudian CV/firma 

sebanyak 132 unit sedangkan 

jumlah koperasi hanya ada 11 unit.

Mengingat status Kota Sabang 

sebagai daerah pelabuhan bebas, 

banyak barang impor yang masuk 

kawasan Sabang tanpa harus 

membayar bea masuk seperti 

gula pasir, beras, dan lain-lain. 

Selama lima tahun terakhir sarana 

perdagangan berkembang pesat 

di Kota Sabang. Terbukti dari  

pasar, toko, kios dan warung yang 

semakin bertambah dari tahun ke 

tahun. Jumlah sarana perdagangan 

di tahun 2012 sebanyak 184, naik 

menjadi 238 di tahun 2017 atau 

meningkat sebesar 29,35 persen. 

Dari data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Kota Sabang 

Menurut Lapangan Usaha 2013 – 

2017, berdasarkan harga kosntan 

2010, nilai PDRB Kota Sabang 

pada tahun 2017 meningkat. 

Peningkatan tersebut dipengaruhi 

oleh meningkatnya produksi di 

seluruh lapangan usaha yang 

sudah bebas dari pengaruh inflasi. 

Nilai PDRB Kota Sabang atas dasar 

harga konstan 2010, mencapai 

1,01 triliun rupiah. Angka tersebut 

naik dari 957,3 milyar rupiah 

pada tahun 2016. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa selama 2017 

terjadi pertumbuhan ekonomi 

sebesar 6,07 persen, lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan pertumbuhan 

ekonomi tahun sebelumnya 

yang mencapai 4,85 persen. 

Sektor penyediaan akomodasi 

dan makan minum paling tinggi 

sebesar 10,43 persen, lalu diikuti 

sektor Konstruksi. Pertumbuhan 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum sebesar 10,43 persen 

disebabkan oleh adanya Sabang Sail 

yang mendorong bermunculannya 

usaha penginapan dan tempat 

makan serta meningkatkan omset 

yang cukup besar bagi usaha-usaha 

tersebut. Penyediaan akomodasi 

dan makan minum memang cukup 

tinggi, karena saat ditetapkan 

sebagai Kawasan Bebas pada tahun 

2000, sektor pariwisata lebih 

menonjol di Sabang. Terbukti, 

pendapatan asli daerah (PAD) 

Sabang pada 2013 sebesar Rp 

36 miliar, 70 persen dari sektor 

pariwisata. Total APBD Sabang 

pada tahun tersebut sebesar Rp 500 

miliar.

Untuk transportasi ke Sabang 

bisa lewat laut dan udara. Jadwal 

pelayaran dari Pelabuhan Ulee 

Lheue, Banda Aceh, menuju 

Pelabuhan Balohan, Sabang, hanya 

empat kali pulang-pergi per hari, 

yakni kapal cepat 2 kali dan kapal 

lambat 2 kali. Penerbangan pesawat 

dari Bandara Kuala Namu, Deli 

Serdang (Sumatera Utara)-Bandara 

Maimun Saleh, Sabang, hanya 

tiga kali pulang-pergi per minggu, 

yakni pada Rabu, Jumat, dan 

Minggu. Penerbangan itu dilayani 

PT Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk menggunakan pesawat jenis 

ATR 72-600 dengan kapasitas 

penumpang 70 orang. 

Potensi Wisata Sabang

Pada tahun 2016, jumlah akomodasi 

hotel di sabang sebanyak 108 

akomodasi hotel, meningkat 36,71 

persen dibandingkan dengan tahun 

2015. Kamar dan tempat tidur yang 

tersedia juga meningkat masing-

masing sebesar 27,6 persen dan 

19,52 persen. 

Berikut data jumlah wisatawan ke 

Sabang tahun 2009 - 2016, menurut 

data Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kota Sabang dan Dinas Pariwisata 

dan Budaya Kota Sabang. Dari 

data dapat dilihat bahwa terjadi 

kenaikan yang sangat signifikan 

jumlah kunjungan wisatawan ke 

Sabang, baik wisatawan asing atau 

wisatawan mancanegara (wisman) 

maupun wisatawan lokal atau 

wisatawan nusantara (wisnus). 

Dari data Kota Sabang Dalam 

Angka 2018, tercatat untuk 

jumlah lokasi objek wisata di 

kota Sabang sebanyak 63 tujuan 

wisata. Ada 12 (dua belas) objek 

wisata yang dianggap tujuan 

utama wisatawan selama di 

Sabang (sharetempatwisata.com). 

Keduabelas tempat wisata yang 

sudah dikenal tersebut adalah 
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Pantai Iboih, Pantai Sumur Tiga, 

Pantai Anoi Itam, Pantai Ujong 

Kareung,  Pulau Rubiah, Pulau 

Klah, Benteng Anoi Itam, Danau 

Aneuk Laot, Air Terjun Pria Laot,  

Pemandian Air Panas Keuneukai, 

Sabang Hill, dan Tugu Kilometer 

Nol Indonesia. 

Ekonomi Pariwisata

Dalam laporan UNWTO Tourism 

Highlight 2017(LAKIP Kementerian 

Pariwisata 2017), dinyatakan bahwa 

pariwisata adalah kunci dalam 

pembangunan, kemakmuran dan 

kesejahteraan. Hal tersebut salah 

satunya terlihat dari pertumbuhan 

destinasi dan investasi pariwisata 

di dunia.  Menurut laporan City 

Travel and Tourism in Asia Pasific 

tahun 2017 dari The World Travel 

and Tourism Council (WTTC), 

peningkatan kesejahteraan di 

regional Asia Pasifik mendorong 

peningkatan permintaan pada 

pariwisata. Realisasi jumlah 

investasi sektor pariwisata 

adalah sebesar 1.788,05 US$. 

Jika dibandingkan dengan target 

sebesar 1.750 US$, persentase 

capaiannya adalah sebesar 102,17%. 

Peningkatan jumlah investasi 

pariwisata di tahun 2017 dibanding 

2016 sebesar 32,17%. Secara umum, 

peningkatan investasi di Indonesia 

pada tahun 2017 disebabkan adanya 

kebijakan kemudahan dalam 

berinvestasi. Berdasarkan laporan 

dari Bank Dunia, di tahun 2017 

peringkat kemudahan investasi atau 

Ease of Doing Business Indonesia 

naik dari peringkat 91 menjadi ke 

72. 

  Tabel 1. Jumlah Wisatawan Asing dan Lokal di Kota Sabang

NO Tahun Wisatawan Jumlah Kenaikan

Asing Lokal (%)

1 2009 3,696 120,102 123,798 -

2 2010 3,932 121,646 125,578 1.44

3 2011 5,889 96,738 102,627 -18.28

4 2012 4,622 212,165 216,787 111.24

5 2013 4,648 401,224 405,872 87.22

6 2014 3,624 512,992 516,616 27.29

7 2015 5,582 623,635 629,217 21.80

8 2016 7,111 724,923 732,034 16.34

    Sumber: BPS dan Disparbud Kota Sabang, diolah 

Tabel 2. Komparasi Pertumbuhan Jumlah Wisman dengan  
Kompetitor Utama di ASEAN

No. Negara Kunjungan Wisman Growth (%)

2016 2017

1 Indonesia 12,023,971 14,039,799 16.77

2 Thailand* 24,838,605 26,100,782 5.08

3 Singapura** 14,897,463 15,853,562 6.42

4 Malaysia*** 17,611,563 17,343,557 -1.52

5 Vietnam 10,012,735 12,922,151 29.06

*= Data Jan – Sept 2017, **= Data Jan – Nov 2017, ***= Data Jan – Agust 2017 
Sumber: LAKIP Kementerian Pariwisata 2017
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Tabel 3. Matriks Analisis SWOT Pariwisata Sabang

KEKUATAN KELEMAHAN

Daerah Tujuan Wisata Utama di NAD
Secara Geografis Pulau Weh sebagai pintu gerbang ke 
Selat Malaka 
Daya tarik alam (wisata bahari) cukup kuat, dengan 
topografi Sabang dari pantai dan bukit batuan-batuan 
sehingga membentuk lanskap yang indah
Memiliki kawasan pantai dan pulau yang relatif luas seb-
agai kawasan wisata
Memiliki pangkalan Angkatan Laut sehingga tidak me-
mungkinkan adanya gangguan keamanan
Tingginya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan 
pariwisata
Interaksi sosial antara warga setempat dan wisatawan 
asing menjadi pengikat lamanya turis asing tinggal di 
Sabang
Jumlah sarana perdagangan meningkat tajam
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum paling 
tinggi
Tumbuhnya UMKM kuliner dan oleh-oleh
Pengaruh positif dan signifikan dari sektor pariwisata 
terhadap perekonomian Sabang

Masih terbatas infrastruktur prasarana, sarana dan fasili-
tas pendukung
Belum berkembangnya fasilitas kawasan
Transportasi wisata masih terbatas
Kegiatan dan fasilitas promosi masih terbatas
Materi promosi yang digunakan masih sangat sederhana
Informasi wisata yang belum memadai pada Daerah 
Tujuan Wisata yang dikunjungi oleh wisatawan
Produk wisata dan aktraksi wisata yang dijual masih 
secara tradisional
Keterbatasan kualitas SDM serta tenaga profesional yang 
dimiliki, sangat lemah pengetahuan dan keterampilan 
mengenai kepariwisataan (termasuk SDM BPKS saat ini)
Pembinaan dan pelatihan peningkatan SDM masih jarang 
dilakukan 
Kondisi keamanan yang belum kondusif, termasuk pung-
utan liar
Tingginya faktor anggaran yang dibutuhkan baik un-
tuk pembinaan dan pelatihan SDM juga untuk aktifitas 
promosi

PELUANG TANTANGAN

Pariwisata sebagai sektor andalan ekonomi, kesempatan 
kerja sebagai tenaga kerja bidang pariwisata dan pengha-
sil devisa bagi Sabang dan NAD
Kesempatan memasarkan wisata Sabang dalam rangka 
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Sabang-
Phuket-Langkawi (IMT-GT Saphula)
Memiliki kesempatan mengembangkan wisata bahari
Secara umum kawasan wisata Sabang belum sepenuhnya 
berkembang
Kemudahan dan murah biaya masuk dan investasi
Media promosi lewat internet memberi kesempatan 
pemda untuk meningkatkan promosi lebih luas termasuk 
ke luar negeri

Adanya perbedaan pandangan antara Pemda Kota 
Sabang dengan BPKS dan Dinas Pariwisata Prov.NAD 
sebagai akibat dari otonomi khusus
Masyarakat dan Pemda Kota Sabang belum memiliki ke-
sepakatan secara konkrit dalam mempromosikan produk 
dan atraksi wisata
Saling mengklaim dalam memasarkan wisata Sabang ke 
luar negeri
Terjadi tarik ulur dalam pelaksanaan yang bersifat teknis
Visi dan Misi yang terfokus pada pengembangan
Manajemen struktur organisasi yang tumpang tindih
Menjadikan Qanun sebagai landasan kunjungan wisata 
Sabang (pemberlakuan syariat islam)
Belum termasuk daerah tujuan investasi, Sabang diang-
gap belum siap sepenuhnya
Pihak investor masih belum sepenuhnya beradaptasi den-
gan kearifan budaya lokal
Akses transportasi ke Sabang masih terbatas 
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Jika dibandingkan dengan 

sektor lainnya, sektor pariwisata 

menyumbang tenaga kerja dua 

kali lebih banyak dibandingkan 

dengan sektor finansial. WTTC 

dalam laporan Benchmarking Report 

2017 menyatakan bahwa 1 dari 10 

tenaga kerja adalah tenaga kerja 

bidang pariwisata. 

Sebagaimana data pada tabel-2 

pertumbuhan kunjungan wisman 

Indonesia dari tahun 2016 ke 

tahun 2017 adalah sebesar 16,77%. 

Pertumbuhan ini lebih tinggi 

dibandingkan Thailand (5,08%), 

Singapura (6,42%) dan Malaysia 

(-1,52%), namun lebih rendah dari 

Vietnam (29,06%). 

Penelitian Amnar, Said dan 

Syechalad (2017) yang mengkaji 

Pengaruh Pariwisata Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kota 

Sabang, memberikan kesimpulan 

bahwa pariwisata berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Dari 

4 (empat) variabel yang diuji 

memberikan hasil yaitu 

jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara, wisawatan 

nusantara, jumlah lokasi wisata, 

dan jumlah kamar hotel / tingkat 

hunian hotel memberi pengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kota 

Sabang. 

Penelitian Gita, Azhari, dan 

Mahdi (2017) mengenai Kendala 

Dan Hambatan Dalam Pelaksanaan 

Penanaman Modal Di Kawasan 

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan 

Bebas Sabang menyimpulkan 

kendala dan hambatan investasi 

di Kawasan Sabang adalah: 

Pertama, kendala internal dari 

BPKS yaitu kemampuan SDM 

yang belum mumpuni dalam 

menunjang investasi. Kedua, 

kurangnya infrastruktur termasuk 

akses jalan-jalan ke wilayah 

tertentu. Ketiga, kondisi keamanan 

yang belum kondusif, termasuk 

pungutan liar. Keempat, sulitnya 

mengundang investor karena 

aspek politik, ekonomi dan juga 

daya dukung masyarakat Kawasan 

Sabang yang masih minim. Kelima, 

faktor kenyamanan berinvestasi, 

pihak investor masih beradaptasi 

dengan kearifan budaya local. 

Keenam, secara glolal Kawasan 

Sabang strategis bagi pelayaran 

internasional, namun masih agak 

sulit dijangkau. Ketujuh Kawasan 

Sabang belum termasuk daerah 

tujuan investasi, disebabkan Sabang 

dianggap belum siap sepenuhnya. 

Mahyuzar pernah membuat kajian 

mengenai pariwisata Sabang yang 

dimuat di Sosiohumaniora, Vol. 

8, No. 3, November 2006 dan 

kajian Zalikha (Jurnal Al-Bayan, 

Januari – Juni 2017) mengupas 

tentang peluang dan tantangan 

pelaksanaan wisata di Kota Sabang. 

Juga ada artikel berjudul Kota 

Sabang, Pariwisata yang Menjanjikan 

(Kompas, 14 Juni 2015) dan 

penelitian Rahmat Hardi (2017) 

tentang Persepsi Turis Mancanegara 

Terhadap Syariat Islam di Kota 

Sabang. Berdasarkan berbagai 

informasi tentang kondisi Sabang 

dan kajian yang telah dilakukan 

beberapa penulis lain, maka dapat 

dimasukkan berbagai hal kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan tantangan 

ke dalam matriks analisis SWOT 

untuk pariwisata di Kota Sabang.

Sebagaimana disajikan pada tabel 3.

Kesimpulan 

Kawasan Bebas Sabang tidak 

berkembang sebagai kawasan 

yang pada awalnya diharapkan 

banyak investor menanamkan 

modalnya di bidang industri 

manufaktur dan tujuan ekspor. 

Justru yang berkembang adalah 

sektor pariwisata. Sektor pariwisata 

walaupun belum dikelola secara 

optimal, tetapi mampu menarik 

kedatangan wisatawan yang dari 

tahun ke tahun bertambah secara 

signifikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa Sabang punya potensi yang 

lebih besar untuk menjadi kawasan 

pariwisata daripada kawasan 

industri manufaktur. 

Kekuatan inti dari pariwisata 

adalah keunikan sebagai bagian 

dari keindahan, dan Sabang 

memiliki hal itu baik dari sisi 

kondisi alam maupun faktor 

budaya masyarakatnya. Dua hal 

ini menjadi faktor kesuksesan 

utama bagi keberhasilan pariwisata, 

dan selanjutnya yang dibutuhkan 

adalah sentuhan pengelolaan yang 

bijak, profesional dan berkelanjutan 

dengan fokus penyelesaian pada 

hal-hal yang termasuk dalam 

matriks kelemahan dan tantangan.  
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|| Sofia Arie Damayanty, Singgih 
Riphat dan Hadi Setiawan *)

 
Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

merupakan salah satu pemain yang sangat 

penting dalam perekonomian Indonesia. Data 

pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah 

usaha mikro dan kecil (tidak termasuk menengah) 

mencapai 26,3 juta unit dari total 26,7 juta unit usaha 

di Indonesia. Jumlah ini merupakan 98,33% dari total 

unit usaha di Indonesia, suatu angka yang sangat 

fantastis. Kemudian dari total usaha mikro dan kecil 

tersebut jumlah tenaga kerja nya mencapai 53,6 juta 

orang dari total 70,3 juta tenaga kerja di Indonesia 

di luar usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. 

Dari total 53,6 juta tenaga kerja tersebut sekitar 75% 

nya merupakan tenaga kerja dari usaha mikro dengan 

jumlah tenaga kerja 1-4 orang (Badan Pusat Statistik, 

2017). Dari sisi sebaran, penyerapan tenaga kerja 

terbesar masih berada di pulau Jawa yang mencapai 

60,66 persen dengan proporsi terbesar berada di Jawa 

Timur yaitu sebesar 20,58%. Sektor yang menyerap 

tenaga kerja terbesar adalah perdagangan besar dan 

eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda 

motor yaitu sebesar 37,30%. Sedangkan jumlah unit 

UMK yang terbesar juga berada di sektor sama yang 

mencapai sebesar 46,27 persen (Badan Pusat Statistik, 

2017). Jika dilihat dari sisi sumbangan ke PDB, UMKM 

(termasuk menengah) menyumbang rata-rata 56%-60% 

Dukungan Perpajakan untuk Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah

  ___________________________________________________________________________
*) Peneliti Pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
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diperlukan campur tangan 

pemerintah karena hal tersebut 

terkait dengan kebijakan fiskal 

yang merupakan kewenangan 

Pemerintah khususnya Kementerian 

Keuangan. Artikel ini akan 

membahas tentang karakteristik  

dan permasalahan perpajakan yang 

dihadapi oleh UMKM dan apa yang 

sudah diberikan oleh pemerintah 

untuk UMKM khususnya dibidang 

perpajakan.

Pengertian UMKM

Di Indonesia, Undang-Undang 

yang mengatur tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah 

adalah Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Dalam undang-undang tersebut 

dijelaskan pengertian-pengertian 

dari usaha mikro, usaha kecil dan 

usaha menengah, yaitu (i) Usaha 

Mikro adalah usaha produktif milik 

orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria Usaha Mikro sebagaimana 

disebutkan di tabel 1, (ii) Usaha 

Kecil adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah 

atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

disebutkan di tabel 1, (iii) Usaha 

Menengah adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau Usaha 

Besar dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana disebutkan di tabel 1 

(Republik Indonesia, 2008b).

Menurut Lembaga Pengembangan 

Perbankan Indonesia & Bank 

Indonesia (2015), berdasarkan 

perspektif   usaha,   UMKM   

diklasifikasikan   dalam   empat 

kelompok, yaitu:

1. UMKM sektor informal, 

contohnya pedagang kaki lima.

PDB selama tahun 2000-2013 (BPS, 

2016).

Dari sisi ketahanannya, usaha 

mikro kecil (UMK) terbukti paling 

tahan terhadap krisis (Suci, 2017; 

Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, 

2014). Pengalaman krisis tahun 

1998 dan 2008 menunjukkan 

bahwa UMK yang paling mampu 

bertahan dalam krisis bahkan justru 

bermunculan akibat banyaknya 

usaha besar dan menengah yang 

tutup (Sudaryo & Purnamasari, 

2017). 

Disisi lain, UMKM juga menghadapi 

berbagai macam permasalahan, 

diantara nya permasalahan modal, 

pembiayaan, bahan baku dan 

faktor produksi, tenaga kerja, 

pasar, iklim usaha termasuk 

permasalahan dalam penyelesaian 

kewajiban perpajakannya (Lembaga 

Pengembangan Perbankan 

Indonesia & Bank Indonesia, 2015; 

Tedjasuksmana, 2014; Utama, 2013). 

Semua permasalahan-permasalahan 

ini ada yang memerlukan campur 

tangan pemerintah juga ada 

yang memang bisa diselesaikan 

sendiri oleh pasar. Terkait dengan 

permasalahan di bidang perpajakan, 

Tabel 1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Ukuran Usaha
Kriteria

Aset Omset

Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta

Usaha Kecil >50 juta-500 juta >Rp300 juta –Rp2,5 miliar

Usaha Menengah >Rp500 juta – Rp10 miliar >Rp2,5 miliar– Rp50 miliar

Usaha Besar >Rp10 miliar >Rp50 miliar

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008
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2. UMKM Mikro adalah para 

UMKM dengan kemampuan 

sifat pengrajin namun kurang 

memiliki jiwa kewirausahaan 

untuk mengembangkan 

usahanya.

3. Usaha   Kecil   Dinamis   adalah   

kelompok   UMKM   yang   

mampu berwirausaha dengan 

menjalin kerjasama (menerima 

pekerjaan sub kontrak) dan 

ekspor.

4. Fast    Moving    Enterprise    

adalah    UMKM    yang    

mempunyai kewirausahaan 

yang cakap dan telah siap 

bertransformasi menjadi usaha 

besar.

Secara perpajakan, pengertian 

UMKM tidak diatur secara khusus 

dalam Undang-Undang Perpajakan 

baik di UU KUP, UU PPh, UU 

PPN, UU PBB, maupun UU Bea 

Materai namun secara implisit 

terdapat dua pasal dalam UU PPh 

yang memberikan fasilitas untuk 

pengusaha yang mempunyai 

peredaran bruto sampai dengan 

Rp4,8 milyar. Yang pertama yaitu 

Pasal 14 ayat (2) yang memberikan 

kemudahan bagi Wajib Pajak 

Orang Pribadi untuk menghitung 

penghasilan neto dengan 

menggunakan norma penghitungan 

penghasilan neto atau boleh 

menggunakan pencatatan dan 

tidak perlu melakukan pembukuan. 

Yang kedua pemberian fasilitas 

pengurangan tarif bagi Wajib Pajak 

Badan dengan peredaran bruto 

sampai dengan Rp50 milyar sebesar 

50% dari tarif yang berlaku yang 

dikenakan atas Penghasilan Kena 

Pajak dari bagian peredaran   bruto   

sampai   dengan   Rp   4,8 miliar. 

Mengingat jumlah peredaran bruto 

sampai dengan Rp 4,8 milyar berada 

pada kategori usaha mikro, kecil 

dan menengah sesuai UU Nomor 20 

tahun 2008 tentang UMKM maka 

dapat disimpulkan bahwa fasilitas 

ini diberikan bagi Wajib Pajak 

dengan kategori UMKM. 

Karakteristik dan Permasalahan 
Perpajakan UMKM

UMKM yang paling umum dan 

paling banyak ditemukan di 

Indonesia adalah UMKM sektor 

informal (khususnya untuk usaha 

mikro yang merupakan usaha 

paling banyak di Indonesia). 

Karakteristik usaha mikro dan 

kecil sendiri menurut Lembaga 

Pengembangan Perbankan 

Indonesia & Bank Indonesia, (2015) 

adalah sebagaimana diuraikan 

dalam Tabel 2.

bangan Perbankan Indonesia & 

Tabel 2. Karakteristik Usaha Mikro dan Kecil
Usaha Mikro Usaha Kecil

- Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-
waktu dapat berganti.

- Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-
waktu dapat pindah tempat.

- Belum melakukan administrasi keuangan yang 
sederhana sekalipun.

- Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan 
keuangan usaha

- Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki 
jiwa wirausaha yang memadai.

- Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.

- Umumnya belum akses kepada perbankan, namun 
sebagian  sudah akses ke lembaga keuangan non 
bank.

- Umumnya tidak memiliki izin usaha atau 
persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

- Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki lima serta 
pedagang di pasar.

- Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya 
sudah tetap tidak gampang berubah.

- Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap 
tidak berpindah-pindah.

- Pada umumnya sudah melakukan administrasi 
keuangan walau masih sederhana.

- Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan 
dengan keuangan keluarga.

- Sudah membuat neraca usaha.

- Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas 
lainnya termasuk NPWP.

- Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki 
pengalaman dalam berwira usaha.

- Sebagian sudah akses ke perbankan dalam 
keperluan modal.

- Sebagian besar belum dapat membuat manajemen 
usaha dengan baik seperti business planning.

- Contoh:  Pedagang di pasar grosir (agen) dan 
pedagang pengumpul lainnya.
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Bank Indonesia, (2015)

Berdasarkan karakteristik-

karakteristik tersebut, maka dapat 

dikatakan UMKM merupakan salah 

satu sektor yang sulit dipajaki 

(hard to tax). Secara kasar hal ini 

terbukti dengan sedikitnya jumlah 

Wajib Pajak yang terdaftar dan 

menyampaikan SPT Tahunan 

di Indonesia. Walaupun jumlah 

usaha kecil dan menengah yang 

ada di Indonesia pada tahun 2016 

mencapai 26,3 juta unit tetapi total 

jumlah Wajib Pajak menyampaikan 

SPT Tahunan pada tahun 2016 

hanya mencapai 12,26 juta Wajib 

Pajak (ini termasuk Wajib Pajak 

Badan dan seluruh Wajib Pajak 

Orang Pribadi termasuk pegawai/

karyawan) (Direktorat Jenderal 

Pajak, 2017). 

Oleh karena itu, perlakuan 

perpajakan yang cocok untuk 

mereka adalah yang simpel dan 

tidak perlu dikenakan tarif yang 

tinggi. Hal ini dilakukan untuk 

pembelajaran sekaligus sosialisasi 

bagi UMKM tersebut sehingga 

mereka mengetahui pajak dan mau 

melakukan hak dan kewajiban 

perpajakannya karena simpel 

dan murah. Direktorat Jenderal 

Pajak aktif melakukan pembinaan 

dan pengawasan Wajib Pajak 

UMKM melalui program Business 

Development Services (BDS). Program 

ini bertujuan untuk membina dan 

mendorong pengembangan UMKM 

secara berkesinambungan melalui 

peningkatan kesadaran (awareness), 

keterikatan (engagement), dan 

kepatuhan (compliance) terhadap 

pajak. 

Materi program BDS meliputi 

aspek perpajakan, pembukuan 

dan pencatatan, serta materi 

kewirausahaan lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan 

UMKM. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 

SE-13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program BDS, pembinaan 

UMKM melalui program BDS dilaksanakan oleh seluruh Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama minimal dua kali dalam satu tahun 

anggaran. Dengan adanya upaya pembinaan ini, diharapkan dalam 

beberapa tahun ke depan UMKM-UMKM yang ada sudah mampu 

melakukan hak dan kewajiban perpajakan mereka secara sesuai 

ketentuan yang berlaku.

Perlakuan Perpajakan untuk UMKM

Dua jenis pajak utama di Indonesia adalah PPh dan PPN, oleh karena 

itu artikel akan fokus membahas perlakuan perpajakan baik PPh 

maupun PPN untuk UMKM.

1. Perlakuan PPh untuk UMKM

Paling tidak ada tiga fasilitas PPh yang diberikan untuk UMKM, yaitu:

a. Fasilitas pengurangan tarif bagi Wajib Pajak Badan yang mempunyai 

peredaran bruto sampai dengan Rp50 milyar sebesar 50% dari 

tarif yang berlaku yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak 

dari bagian peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp  4,8 miliar 

sebagaimana termuat dalam Pasal 31E UU PPh. 

Contoh perhitungan untuk fasilitas ini adalah sebagai berikut :

Contoh 1:

Peredaran   bruto   PT   Y   dalam  tahun   pajak   2009   sebesar   Rp4,5 

miliar dengan   Penghasilan   Kena   Pajak   sebesar   Rp500 juta. 

Penghitungan pajak yang terutang: 

Seluruh   Penghasilan   Kena   Pajak   yang   diperoleh   dari   peredaran   

bruto   tersebut   dikenai tarif   sebesar 50%   dari   tarif   Pajak   

Penghasilan   badan   yang   berlaku karena   jumlah   peredaran   bruto   

PT   Y   tidak   melebihi   Rp4,8 miliar. 

Pajak Penghasilan yang terutang: 

(50% x 25%) x Rp500.000.000,00 = Rp62.500.000,00

Contoh 2:

Peredaran   bruto   PT   X   dalam  tahun   pajak   2009   sebesar   Rp30 

miliar dengan   Penghasilan   Kena   Pajak   sebesar   Rp3 miliar.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang (Republik Indonesia, 

2008a): 

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto   

yang memperoleh fasilitas 

(Rp 4.800.000.000  : Rp 30.000.000.000) x Rp 3.000.000.000,00   

= Rp 480.000.000 
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Jumlah Penghasilan   Kena   Pajak   dari   bagian   peredaran   bruto    

yang   tidak memperoleh fasilitas  :   

Rp 3.000.000.000,00 – Rp 480.000.000,00 = Rp 2.520.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang: 

-  (50% x 25%) x Rp 480.000.000,00           =        Rp     60.000.000

- 25% x Rp 2.520.000.000,00    =        Rp 630.000.000(+)

 Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang   =     Rp 690.000.000

Adapun nilai tax expenditure1 untuk fasilitas ini pada tahun 2017 

adalah diestimasi sekitar Rp2,6 triliun.

b. Fasilitas untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan 

neto (NPPN) pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran bruto nya 

dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar. Atau dengan kata lain, 

Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kriteria ini boleh menggunakan 

pencatatan dan tidak perlu melakukan pembukuan. Pencatatan 

jauh lebih sederhana dibandingkan pembukuan. Jika dalam 

pembukuan Wajib Pajak harus mencatat harta, utang, modal, 

penghasilan dan biaya untuk membuat laporan keuangan (neraca 

dan laporan laba rugi), maka pada pencatatan cukup mencatat 

penghasilan bruto nya saja.

1  Tax Expenditure adalah penerimaan perpajakan yang hilang atau berkurang sebagai akibat adanya 
ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum (benchmark tax system) yang menyasar kepada 
hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 
2018)

c. Fasilitas pengenaan PPh Final untuk 

Wajib Pajak baik Orang Pribadi 

maupun Badan yang mempunyai 

peredaran bruto tidak melebihi 

Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. 

Adapun tarif PPh Final ini hanya 

0,5% dari peredaran bruto tersebut 

sebagaimana diatur dalam PP nomor 

23 Tahun 2018. Artinya jika terdapat 

UMKM yang mempunyai peredaran 

bruto sebesar Rp 1 miliar dalam 

satu tahun pajak, maka dia hanya 

cukup membayar Rp 5 juta saja. 

Pembayaran dan pelaporannya juga 

sudah sangat dipermudah. Wajib 

Pajak bisa membayar melalui ATM, 

internet banking, dan sebagainya. 

Untuk pelaporan bulanan, apabila 

mereka telah membayar, maka tidak 

perlu lagi melapor ke kantor pajak 

untuk setiap bulannya. Cukup melapor 

SPT Tahunan saja. Tarif 0,5% ini 

merupakan penurunan tarif dari yang 

Tabel 3. Perkembangan Batasan Pengusaha Kena Pajak Indonesia

No Periode Besaran Batasan PKP

1 1 Juli 1984 – 
31 Maret 1989

- Penyerahan BKP/JKP sebesar Rp60.000.000; setahun dan
- Modal usaha tidak lebih dari Rp10.000.000

2 1 April 1989 – 31 
Des 1991

- Penyerahan BKP sebesar Rp60.000.000; setahun atau
- Penyerahan JKP sebesar Rp30.000.000; setahun

3 1 Jan 1992 – 
31 Des 1994

- Penyerahan BKP sebesar Rp120.000.000; setahun atau
- Penyerahan JKP sebesar Rp60.000.000; setahun

4 1 Jan 1995 – 
31 Des 2000

- Penyerahan BKP sebesar Rp240.000.000; setahun atau
- Penyerahan JKP sebesar Rp120.000.000; setahun

5 1 Jan 2001 – 
31 Mar 2010

- Penyerahan BKP sebesar Rp360.000.000; setahun atau
- Penyerahan JKP sebesar Rp180.000.000; setahun

6 1 April 2010 Penyerahan BKP/JKP sebesar Rp600.000.000; setahun

7 1 Januari 2014 Penyerahan BKP/JKP sebesar Rp4.800.000.000; setahun
Sumber: rekapan penulis dari ketentuan terkait
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sebelumnya berlaku yaitu 1%2. 

Hal ini semakin menunjukkan 

keberpihakan pemerintah 

kepada UMKM. Dimana 

mereka diberikan kemudahan 

dan keringanan untuk 

pemenuhan hak dan kewajiban 

perpajakannya.

2. Perlakuan PPN untuk UMKM

Tidak hanya PPh, pemerintah juga 

memberikan fasilitas PPN untuk 

UMKM. Bagi pengusaha yang 

melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dengan 

peredaran bruto atau penerimaan 

bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar 

selama satu tahun buku tidak 

diwajibkan untuk mendaftar 

sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Dengan tidak menjadi Pengusaha 

Kena Pajak, maka pengusaha 

tidak perlu melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakan terkait 

PPN, yang diantara tidak perlu 

memungut PPN ketika melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak/

Jasa Kena Pajak.

Besaran batasan Pengusaha Kena 

Pajak ini mulai berlaku mulai 1 

Januari 2014 sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan 

nomor 197 tahun 2013 tentang 

Batasan Pengusaha Kecil PPN. 

Nilai Rp 4,8 miliar naik 8x lipat 

dibandingkan dengan nilai batasan 

Pengusaha Kena Pajak yang 

berlaku sebelumnya sebesar Rp 

600 juta dan berlaku mulai tahun 

2010 sampai dengan tahun 2013. 

Adapun batasan Pengusaha Kena 

Pajak sudah ada sejak UU PPN 

pertama kali berlaku pada tahun 

1985 dengan perincian sebagaimana 

pada tabel 3.

2  Tarif 1% diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 

2013.

Penutup

Pentingnya peran UMKM bagi 

perekonomian Indonesia dan segala 

keterbatasan yang mereka miliki, 

khusus nya pengusaha mikro dan 

kecil membutuhkan campur tangan 

pemerintah. Dukungan Pemerintah, 

khususnya Kementerian 

Keuangan diberikan dalam bidang 

fiskal yaitu pemberian fasilitas 

perpajakan khususnya PPh dan 

PPN. Dukungan ini diberikan 

dengan tujuan agar UMKM dapat 

memenuhi hak dan kewajiban 

perpajakannya dengan lebih mudah 

dan lebih murah. 

Jika diukur dengan nilai rupiah, 

maka sesuai dengan Laporan 

Belanja Perpajakan yang 

dikeluarkan oleh BKF, perkiraan 

nilai fasilitas perpajakan untuk 

UMKM pada tahun 2016 dan 

2017 diestimasi masing-masing 

sebesar Rp35,7 triliun dan 

Rp41,6 triliun (Badan Kebijakan 

Fiskal Kementerian Keuangan, 

2018). Dengan segala dukungan 

yang diberikan kepada UMKM, 

termasuk dukungan di bidang 

fiskal, diharapkan UMKM 

semakin berkembang dan semakin 

menambah peran positif bagi 

perekonomian Indonesia.
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P
ersetujuan Penghindaran Pajak Berganda 

(P3B) atau tax treaty merupakan perjanjian 

bilateral dibidang pajak yang dibentuk oleh 

dua negara/jurisdiksi dengan tujuan untuk 

mengeliminasi pengenaan pajak berganda (double 

taxation) yang ditimbulkan dari adanya transaksi lintas 

batas negara (cross-border transactions). Potensi double 

taxation terjadi karena adanya perbedaan ketentuan 

pajak di negara sumber penghasilan (source country) 

dengan ketentuan pajak negara domisili (resident 

country) yang dapat menimbulkan kondisi saling 

mengklaim hak pemajakan atas suatu penghasilan yang 

sama.

Terdapat dua jenis pajak berganda yaitu secara 

yuridis atau secara ekonomis. Pajak berganda secara 

yuridis berarti dua negara/jurisdiksi memiliki hak 

untuk mengklaim atas penghasilan yang sama. 

Sedangkan pajak berganda secara ekonomis berarti 

atas penghasilan yang sama dikenakan pajak dua 

kali pada dua subjek pajak yang berbeda (contoh: 

pajak penghasilan dividen yang dikenakan di tingkat 

perusahaan dan penerima). Untuk pajak berganda 

secara yuridis dapat diselesaikan melalui P3B, namun 

untuk pajak berganda secara ekonomis terkadang sulit 

untuk dihindari. 

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

|| Chintya Pramasanti *)

Seiring dengan perkembangan waktu, klausul-klausul 

dalam model P3B semakin mengalami penyempurnaan 

yang berguna untuk mengurangi/menghilangkan 

tantangan dalam kegiatan ekonomi lintas batas negara. 

Model P3B yang dikeluarkan oleh Organisation for 

Economic and Cooperation Development(OECD) dan 

United Nations (UN) merupakan model internasional 

yang dijadikan acuan pembentukan P3B bagi seluruh 

negara di dunia. Sejak pertama kali diterbitkan 

pada tahun 1977 (OECD Model) dan tahun 1980 (UN 

Model) hingga versi terbaru tahun 2017, kedua model 

tersebut terus disempurnakan agar pasal-pasal yang 

ada dalam model tersebut membantu mendukung 

tercapainya tujuan P3B; sebagai instrumen pencegahan 

pemajakan berganda, sehingga geliat ekonomi semakin 

berkembang.

Namun demikian, sebagaimana tertera dalam preambule 

kedua model tersebut, tujuan P3B selain untuk 

mengeliminasi pemajakan berganda dari kegiatan 

lintas batas, juga berguna untuk menutup celah 

adanya peluang double non taxation dan treaty shopping 

arrangement yang berakibat pada adanya tindakan 

penghindaran dan pengelakkan pajak.

Melihat Lebih Jauh Pentingnya  
Keberadaan Tax Treaty Bagi Indonesia 
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Hubungan P3B dan Investasi 
Lintas Batas

Pada dasarnya, pemajakan berganda 

atas penghasilan yang diperoleh 

dari transaksi lintas batas dapat 

dihilangkan tanpa melalui P3B, 

sepanjang negara domisili memiliki 

ketentuan domestik (unilateral 

measures) untuk eliminasi pajak 

berganda atas penghasilan 

luar negeri. Unilateral measures 

tersebut dapat berupa pemberian 

pembebasan (exemption method) 

atau pemberian kredit pajak (credit 

method). Indonesia sendiri telah 

memiliki unilateral measures untuk 

eliminasi pajak berganda yakni 

melalui Pasal 24 Undang-Undang 

Pajak Penghasilan (UU PPh) tentang 

Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN). 

Lalu, jika melalui unilateral measures 

isu pajak berganda sudah dapat 

diselesaikan, masih perlukah P3B 

bagi Indonesia? Jawabannya adalah 

tergantung dengan siapa Indonesia 

membentuk P3B.

Dari sudut pandang negara 

domisili (capital exporting country), 

pembentukan P3B dengan negara 

sumber (capital importing country) 

adalah upaya untuk membatasi hak 

negara sumber dalam mengenakan 

pajak. Selain itu, adanya P3B 

merupakan cara pemerintah negara 

tersebut untuk mendorong ekspansi 

usaha penduduknya ke luar negeri.

Sedangkan bagi negara sumber 

(yang seringnya merupakan 

negara berkembang), membentuk 

P3B umumnya lebih kepada cara 

meningkatkan attractiveness di mata 

investor, antara lain melalui:

• Penurunan tarif pajak atas 

penghasilan pasif (dividen, 

bunga dan royalti) untuk 

mendatangkan investasi, 

pendanaan (funding), dan jasa 

dari luar negeri;

• sarana untuk mencegah 

penghindaran dan pengelakan 

pajak oleh Subjek Pajak Luar 

Negeri (SPLN) melalui exchange 

of information (EOI) dan 

Bantuan Penagihan Pajak;

• Alat signalling kepastian 

hukum dan jaminan kesamaan 

perlakuan (non diskriminasi) 

kepada investor sebagai 

wujud komitmen menciptakan 

kenyamanan berinvestasi;

• Sarana resolusi jika terjadi 

sengketa antara investor 

dengan otoritas pajak melalui 

Mutual Agreement Procedures 

(MAP); dan

• Penuangan ketentuan tax 

sparing atas insentif pajak yang 

diberikan kepada investor.

Selain itu, alasan politis kerap 

menjadi alasan pembentukan P3B 

antara lain untuk meningkatkan 

hubungan diplomatik, tuntutan 

praktik internasional, serta 

menjalankan mandat perjanjian 

regional.

Jika bicara tentang hubungan 

antara P3B dengan nilai investasi, 

sejauh ini belum ada hasil 

penelitian yang dapat digeneralisasi 

kepada satu kesimpulan yang pasti. 

Sebab penelitian yang berusaha 

melihat hubungan antara P3B dan 

nilai investasi menunjukkan hasil 

yang beragam. Blonigen dan Davies 

(2004) dalam penelitiannya yang 

berjudul “The Effects of Bilateral 

Tax Treaties on U.S. FDI Activity” 

mengemukakan bahwa tidak 

ditemukan hubungan positif antara 

keberadaan P3B dengan nilai FDI 

Amerika Serikat (AS). Berdasarkan 

hasil sampel, nilai inward dan 

outward Foreign Direct Investment 

(FDI) A Sdengan 88 negara mitra 

P3B AS dari tahun 1980-1999 

tidak menunjukkan hasil yang 

berkorelasi positif. Walaupun harus 

diakui, penelitian tersebut memiliki 

keterbatasan untuk digeneralisasi 

karena merupakan studi kasus yang 

hanya terjadi di AS.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh 

Barthel et al. (2010) yang berjudul 

“The Relationship between Double 

Taxation Treaties and Foreign Direct 

Investment”. Barthel melakukan 

penelitian dengan sampel 150 

negara (84 diantaranya merupakan 

negara berkembang) pada rentang 

tahun 1978-2004. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah terdapat 

hubungan langsung antara P3B 

dengan FDI. Selain itu, P3B juga 

dianggap sebagai sebuah kebijakan 

yang logis bagi pemerintah untuk 

mengejar investasi yang lebih besar. 

Terlepas dari hasil yang berlawanan 

tersebut, nampaknya faktor 

pajak masih memainkan peranan 

penting dalam keputusan untuk 

berinvestasi. Berdasarkan rilis Tax 

Certainty Report (OECD-IMF, 2017), 

keseluruhan tax environment di 

suatu negara menduduki peringkat 

ketiga sebagai faktor yang paling 

diperhatikan oleh investor, setelah 

tingkat korupsi dan kondisi politik. 

Hasil ini merupakan hasil survey 

yang dilakukan oleh OECD-

IMF kepada 724 perusahaan 

multinasional di 62 negara/jurisdiksi 
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P3B Sebagai Alat Pencegahan 
Penghindaran dan Pengelakkan 
Pajak 

Adanya perbedaan tarif pajak 

domestik serta tarif pajak dalam 

P3B antara satu negara dengan 

negara lainnya, membuka celah 

bagi perusahaan multinasional yang 

memiliki sumber daya besar untuk 

melakukan business arrangement 

sedemikian rupa, sehingga pada 

akhirnya meminimalisasi pajak 

yang dibayarkan. Perusahaan 

multinasional dengan laba yang 

besar seperti Google, Starbucks dan 

Amazon menggunakan aggressive 

tax planning yang menyebabkan 

mereka membayar pajak yang 

relatif kecil bila dibandingkan 

dengan laba usahanya yang 

begitu besar (disarikan dari Google, 

Amazon, Starbucks: The rise of ‘tax 

shaming’, https://www.bbc.com/news/
magazine-20560359, diakses pada 14 

Agustus 2018).

Salah satu fitur penting P3B 

dalam melakukan pencegahan 

dan pengelakkan pajak adalah 

adanya ketentuan mengenai 

beneficial ownership dalam P3B 

yang terkait pasal passive income 

dimana penurunan tarif pajak 

untuk penghasilan tersebut akan 

diberikan sepanjang penerima 

penghasilan merupakan beneficial 

owner dari penghasilan tersebut 

(bukan nominee atau akan 

diteruskan kepada pihak lain). 

Selain itu terdapat pula ketentuan 

mengenai General Anti Avoidance 

Rules (GAAR) dalam beberapa 

P3B Indonesia (salah satunya P3B 

Indonesia-Hong Kong), berupa 

ketentuan Principle Purpose Test 

(PPT). Dengan adanya klausul PPT, 

pada intinya suatu negara berhak 

menolak untuk memberikan 

manfaat P3B jika diketahui bahwa 

skema bisnis yang dilakukan 

hanyalah semata-mata untuk 

mendapatkan keuntungan pajak. 

Selain itu, ada pula ketentuan 

terkait Pertukaran Informasi 

(EOI) dan Bantuan Penagihan 

Pajak (Assistance in Collection). 

Dengan EOI, otoritas pajak satu 

negara dapat bekerja sama dengan 

otoritas pajak mitranya untuk 

mendapatkan informasi relevan 

terkait Wajib Pajaknya (WP), 

termasuk informasi perbankan. 

Sedangkan Bantuan Penagihan 

Pajak bertujuan untuk membantu 

negara mitra untuk menagihkan 

pajak kepada WP negara tersebut 

yang belum melunasi tagihan 

pajaknya di negara mitra. 

Namun demikian, dalam konteks 

Indonesia, klausul ini dipandang 

sulit untuk diterapkan karena 

belum adanya ketentuan domestik 

yang mengizinkan hal ini.

yang berbeda. Survey dilakukan 

sepanjang 18 Oktober-16 Desember 

2016.

Lebih lanjut, hasil survey OECD-

IMF tersebut juga menunjukkan 

fakta bahwa di antara faktor-

faktor pajak (tax factors) yang 

mempengaruhi keputusan untuk 

melakukan investasi, pelaku 

bisnis berpendapat bahwa isu-

isu yang berkaitan dengan sistem 

Pajak Penghasilan (PPh) Badan 

(peringkat 1 dan 2), sistem Pajak 

PPN/GST (peringkat 3 dan 4) 

serta keberadaan P3B (peringkat 

5) merupakan faktor penting 

yang mereka perhitungkan dalam 

pengambilan keputusan bisnis dan 

investasi.

Dengan demikian, berdasarkan hasil 

studi OECD-IMF Tahun 2017 serta 

merujuk pada penelitian Barthel 

tahun 2010, keberadaan P3B masih 

memainkan peran penting sebagai 

faktor pertimbangan keputusan 

bisnis oleh investor.

Gambar1: Top five general factors affecting investment and location decisions*

Sumber: Tax Certainty Report, OECD-IMF, 2017
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Gambar 2: Top five tax factors affecting investment and location decisions

Sumber: Tax Certainty Report, OECD-IMF, 2017

Rencana Aksi BEPS Perkuat 
Ketentuan P3B

Perusahaan multinasional kerap 

melakukan penghindaran pajak 

dengan cara mengeksploitasi 

perbedaan sistem perpajakan satu 

negara dengan negara lainnya 

yang bertujuan untuk menggerus 

basis pajaknya. Mereka melakukan 

skema-skema seperti Double Irish 

With A Dutch Sandwhich atau Single 

Malt untuk menggeser laba ke 

anak perusahaan yang didirikan di 

negara-negara bertarif pajak rendah 

atau tidak mengenakan pajak 

sama sekali (Base Erosion Profits 

Shifting/BEPS). Dan seringnya, 

anak perusahaan ini hanyalah 

bersifat paper box company alias 

tidak memiliki substansi ekonomi. 

Semata-mata hanya digunakan 

untuk kepentingan pajak. Namun 

demikian, ini merupakan praktik 

yang legal meskipun menciderai 

rasa keadilan. 

Dalam rangka menangkal maraknya 

praktik BEPS ini, pada September 

2013 G20 bekerja sama dengan 

OECD meluncurkan 15 Rencana 

Aksi BEPS yang terbagi menjadi tiga 

pilar utama sebagai berikut:

1. Koherensi pajak penghasilan 

perusahaan di tingkat 

internasional (coherence);

2. Penataan kembali sistem 

perpajakan serta substansinya 

(substance);

3. Transparansi yang didukung 

dengan kepastian dan 

prediktabilitas (transparency).

Selain tiga pilar tersebut, OECD 

juga menyusun Action Plan 

terkait pemajakan ekonomi digital 

(digital economy) dan instrumen 

multilateral (multilateral instrument/

MLI).

Rencana Aksi BEPS 15 Developing 

a Multilateral Instrument to 

Modify Bilateral Tax Treaties (MLI) 

merupakan salah satu rencana 

aksi menangkal BEPS melalui 

penguatan pasal-pasal dalam 

P3B dengan memodifikasinya 

dengan rekomendasi dalam 

MLI. Rekomendasi MLI tersebut 

merupakan kompilasi dari 

rekomendasi beberapa Rencana 

Aksi BEPS lainnya yang terkait 

dengan P3B (treaty related) seperti 

Rencana Aksi BEPS 2 (Hybrid 

Mismatch Arrangements), Rencana 

Aksi BEPS 6 (treaty abuse), 

Rencana Aksi BEPS 7 (Avoidance 

of Permanent Establishment Status) 
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dan Rencana Aksi BEPS 14 (Dispute 

Resolution). 

Dengan menandatangani MLI, maka 

suatu negara dapat memodifikasi 

ketentuan P3B-nya dengan 

rekomendasi MLI tanpa mengubah 

P3B-nya satu per satu secara 

bilateral. Mengingat hingga saat 

ini terdapat lebih dari 3000 P3B 

di dunia, akan sangat memakan 

waktu dan biaya untuk mengubah 

P3B satu per satu. Indonesia 

dan 68 negara lainnya telah 

menyatakan kesediaannya untuk 

bergabung dalam MLI dengan 

ditandatanganinya naskah MLI oleh 

Menteri Keuangan RI pada tanggal 

7 Juni 2017 di Kantor Pusat OECD, 

Paris, Perancis.

Rencana aksi BEPS juga 

memberikan rekomendasi yang 

berfungsi untuk memperkuat 

ketentuan domestik Indonesia 

seperti Controlled Foreign Company 

Rules (CFC rule), Debt to Equity 

Ratio Rules (DER), ketentuan terkait 

Transfer Pricing (TP) yaitu TP 

Documentation dan Country-by-

Country Report (CbC-R). CFC dan 

DER merupakan salah satu bentuk 

Special Anti Avoidance Rules (SAAR) 

Indonesia yang ada dalam Pasal 18 

UU PPh. Dalam konteks pencegahan 

dan pengelakkan pajak, kedudukan 

GAAR dan SAAR adalah saling 

melengkapi. 

Kaitan P3B dengan Ketentuan 
Domestik

Dasar hukum pembentukan P3B 

diatur dalam Pasal 32A Undang-

Undang Pajak Penghasilan, dimana 

Pemerintah Indonesia diberikan 

kewenangan untuk melakukan 

perjanjian dengan pemerintah 

negara lain dalam rangka 

penghindaran pajak berganda dan 

pencegahan pengelakan pajak. 

Namun demikian, bentuk perjanjian 

ini tidak terbatas pada P3B saja. 

Jenis perjanjian lainnya dapat 

berupa Tax Information Exchange 

Agreement (TIEA) atau perjanjian 

multilateral di mana Indonesia turut 

berpartisipasi yakni MCAA dan 

Convention on Mutual Administrative 

Assistance in Tax Matters (MC). 

Terdapat hubungan antara P3B 

dan ketentuan pajak domestik 

negara yang mengadakan P3B. 

Ketentuan pajak domestik mengatur 

aspek internasional dari pajak 

penghasilan, sedangkan P3B 

membagi dan membatasi hak 

pemajakan dari aspek internasional 

ketentuan pajak domestik negara-

negara mitra P3B (Darussalam, 

2017).Dengan demikian, 

pembentukan P3B tidak akan 

menimbulkan hak pemajakan baru. 

Jika seandainya pun melalui P3B 

negara diberikan hak pemajakan, 

tetapi dalam ketentuan domestik 

negara tersebut tidak mengenakan 

pajak atas penghasilan tersebut, 

maka negara tersebut tetap tidak 

dapat mengenakan pajak. Justru, 

dengan mengadakan P3B dapat 

diartikan bahwa kedua pihak setuju 

bahwa haknya untuk mengenakan 

pajak akan dibatasi oleh P3B.

Selain itu, dalam Pasal 3 ayat 2 

OECD dan UN Model, disebutkan 

bahwa dalam hal terdapat definisi 

yang belum didefinisikan dalam 

P3B maka pendefinisiannya akan 

diserahkan kepada peraturan 

domestik. Jika hal tersebut diatur 

dalam UU PPh, maka ketentuan 

dalam UU PPh akan dirujuk. 

Namun, jika di UU PPh tidak 

mengatur, maka akan menggunakan 

peraturan lain yang relevan.Dalam 

konteks Indonesia, kedudukan P3B 

terhadap ketentuan domestik adalah 

dalam hal terjadi pertentangan 

aturan P3B dengan UU PPh maka 

ketentuan dalam P3B akan lebih 

diutamakan (prevails).

P3B Indonesia 

Hingga saat ini, Indonesia telah 

memiliki 67 P3B yang telah berlaku 

efektif. P3B yang pertama kali 

dibentuk oleh Pemerintah Indonesia 

Gambar 3. Rencana Aksi BEPS

          Sumber: OECD.org
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dan pengelakan pajak serta 

sarana meningkatkan kerja sama 

perpajakan dua negara yang sangat 

berguna untuk menjaga penerimaan 

negara.
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dengan negara/jurisdiksi yang 

termasuk dalam kategori low tax 

jurisdiction/tax haven. Hal ini untuk 

mencegah adanya diverted business 

plan oleh negara pemilik modal 

yang bisa saja memanfaatkan P3B 

Indonesia dengan negara low tax 

jurisdiction/tax haven tersebut untuk 

melakukan aggressive tax planing 

yang berujung pada tax avoidance 

atau tax evasion.

Lebih lanjut, memasukkan anti 

avoidance rules sangat penting ke 

dalam P3B untuk menjaga agar 

P3B Indonesia tetap prudent dan 

terhindar dari treaty abuse sehingga 

pemberian manfaat P3B dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. 

Akan semakin baik jika general 

anti-avoidance rules (GAAR)  dapat 

dimasukkan pula ke dalam UU PPh, 

sebab dalam ketentuan PPh existing 

baru mengatur tentang ketentuan 

specific anti-avoidance rules 

SAAR .Dengan menciptakan tax 

environment yang sehat,diharapkan 

akan mendatangkan investasi lebih 

banyak.

Pada akhirnya, posisi Indonesia 

dapat dilihat dari dua sisi. Dalam 

hal Indonesia sebagai capital 

exporter keberadaan P3B tetap 

diperlukan untuk menjamin 

hak penuh pemajakan sebagai 

negara domisili melalui sistem 

perpajakan worldwide system. 

Sedangkan dalam hal Indonesia 

sebagai capital importer, P3B 

menjamin agar Indonesia tetap 

memiliki hak pemajakan sebagai 

negara sumber meskipun dibatasi 

dengan P3B. Namun demikian, 

hal ini dapat dikompensasi dengan 

investasi yang masuk untuk 

menggerakan perekonomian. P3B 

juga berguna sebagai instrumen 

untuk menghindari penghindaran 

adalah P3B Indonesia-Canada yang 

berlaku efektif pada 1 Januari 

1980 dan yang terbaru adalah 

P3B Indonesia-Armenia dan P3B 

Indonesia-Laos yang mulai berlaku 

pada 1 Januari 2017. P3B Indonesia 

dan P3B secara umum, terdiri 

tujuh bagian yang terdiri dari: 

cakupan perjanjian (Subjek dan 

Jenis Pajak), definisi istilah yang 

digunakan dalam P3B, pembagian 

hak pemajakan atas penghasilan, 

metode eliminasi pajak berganda 

(exemption/credit method), ketentuan 

khusus (Non discrimination, mutual 

agreement procedures (MAP) , 

exchange of information (EOI) 

, Assistance in Collection), dan 

ketentuan penutup (saat berlaku 

dan berakhirnya perjanjian).

Penutup

Meskipun bukan yang paling 

utama, P3B masih menjadi faktor 

pendukung yang berguna bagi 

kelancaran hubungan investasi dua 

negara. Penurunan tarif pajak bagi 

negara sumber (capital importer 

country) untuk passive income 

dianggap sebagai “pengorbanan” 

negara untuk mendatangkan uang 

yang lebih banyak, sehingga pada 

akhirnya dapat menggerakan 

perekonomian secara keseluruhan. 

Sedangkan dalam posisi sebagai 

capital exporter country, P3B 

diperlukan untuk mempertahankan 

hak pemajakan dalam negeri 

guna mengamankan penerimaan 

negara, serta bentuk dukungan 

pemerintah bagi pelaku usaha 

untuk berekspansi ke luar negeri.

Dalam kaitannya dengan strategi 

pembentukan P3B, sebaiknya 

dilakukan dengan negara/jurisdiksi 

yang memang karakteristiknya 

sebagai ultimate investor dan bukan 



WARTA FISKAL | EDISI  #4/2018
36

ANALISIS

New Services dan  
New Financial Services :  
Strategi Proteksi dalam 
Perjanjian Liberalisasi dan  
Investasi Negative List
Sigit Setiawan *

  ______________________________________________________________________________________________________
*) Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuanga

W
orld  Trade  Organization  (WTO)  

yang populer dikenal sebagai 

organisasi perdagangan dunia 

selama ini telah dianggap sebagai 

acuan platform perundingan perdagangan dunia. 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 

dan GATS (General Agreement on Trade in Services) 

menjadi dua perjanjian utama yang pernah 

dilahirkan oleh organisasi perdagangan dunia 

tersebut; GATT mengatur perdagangan barang, 

sedangkan GATS mengatur perdagangan jasa.   

GATS selain berisi klausul-klausul perjanjian, juga 

mengandung daftar atau pernyataan komitmen 

rincian sektor dan subsektor jasa yang dibuka khusus 

bagi negara-negara anggota WTO. Cara penyusunan 

pernyataan komitmen sektor dalam GATS dikenal 

dengan sebutan positive list dengan GATS-style. 

Sebagaimana diketahui, metode ini sudah lazim dikenal 

karena kesederhanaannya; bila ingin membuka sektor 

jasa tertentu bagi pihak asing, maka tinggal masukkan 

sektor tersebut dalam daftar sektor yang terbuka.  Bila 
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di kemudian hari berkembang 

sektor jasa baru (new services/NS) 

dan sektor jasa keuangan baru 

(new financial services/NFS), tidak 

perlu menjadi masalah besar karena 

memang NS dan NFS tersebut 

belum atau tidak dimasukkan dalam 

daftar.

Perjanjian perdagangan jasa tidak 

hanya menggunakan metode 

penyusunan komitmen yang 

diperjanjikan yang lazim digunakan 

dalam WTO GATS, yang biasa 

dikenal dengan positive list GATS 

style. Di luar positive list, dikenal 

pula daftar komitmen yang 

merupakan kebalikannya yakni 

negative list. Inisiator penyusunan 

negative list berasal dari negara-

negara Barat yang menjadi 

sumber datangnya investor ke 

negara-negara berkembang serta 

negara-negara maju lainnya. 

Dalam negative list, semua sektor 

atau subsektor jasa terbuka bagi 

investor asing, terkecuali sektor 

atau subsektor yang disebutkan 

dalam daftar di negative list. Sektor 

atau subsektor yang dimasukkan 

dalam daftar merupakan sektor 

atau subsektor yang tertutup bagi 

investor asing.

Negara yang baru pertama 

kali menggunakan negative list, 

khususnya negara berkembang, 

memiliki problema dalam kehadiran 

sektor-sektor NS atau NFS, karena 

bila tidak dinyatakan ditutup dalam 

daftar komitmen negative list maka 

otomatis sektor tersebut terbuka. 

Padahal, di sisi lain pemerintah 

ingin bermaksud menutup sektor 

tersebut agar pasar dan pelaku 

domestik dapat dipersiapkan 

melalui regulasi terlebih dulu. 

Dalam konteks ini pemerintah 

secara politis dapat menunjukkan 

keberpihakan terhadap pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM), memfasilitasi investor 

domestik terlebih dulu sebelum 

melibatkan pihak investor asing, 

untuk menghindari penguasaan 

oleh pihak asing.

Tulisan ini dimaksudkan untuk 

menjelaskan fenomena keberadaan 

NS atau NFS dan bagaimana 

strategi memproteksi sektor atau 

subsektor tersebut dalam perjanjian 

internasional Free Trade Area dan 

perjanjian bilateral investasi yang 

menggunakan daftar komitmen 

negative list, sebagai bagian 

mekanisme untuk melindungi 

kepentingan nasional tersebut 

di atas. Konteks dampaknya dan 

strategi perlindungannya akan 

dijelaskan berikut ini.

Penafsiran Makna NS dan NFS 
dan Implikasinya 

NS dan NFS dapat memiliki makna 

beragam tergantung penafsiran 

pihak-pihak yang melakukan 

kesepakatan perjanjian liberalisasi 

atau perjanjian investasi. Kehadiran 

NS atau NFS - dalam artian sektor 

yang baru lahir dan dikenal dalam 

pasar jasa - tidak dapat dihindari 

seiring dengan perkembangan 

jaman. NS (dan juga NFS) tercipta 

oleh perkembangan yang cepat 

dalam bidang telekomunikasi dan 

hasil dari efisiensi yang besar dalam 

biaya logistik (WTO, 2014).   

Sebagai contoh untuk NS, Adlung 

(2009) menyebutkan, jaman dulu 

belum dikenal adanya sektor baru 

yang lahir seperti perdagangan 

sertifikasi emisi dalam klasifikasi 

sektor jasa. Cottier T., et. al. (2010) 

juga mengungkapkan bahwa sektor 

jasa terkait energi menjadi bahasan 

dalam perundingan Committe 

NS dan NFS dapat 
memiliki makna 
beragam tergantung 
penafsiran pihak-
pihak yang melakukan 
kesepakatan perjanjian 
liberalisasi atau 
perjanjian investasi

‘‘
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on Specific Commitment WTO, 

disebabkan jasa energi memerlukan 

klasifikasi baru agar dapat menyatu 

dengan sektor energi yang 

merupakan sektor terintegrasi. 

Commitee on Specific Commitment 

merupakan salah satu komisi di 

WTO yang salah satu tugasnya 

adalah menegosiasikan klasifikasi 

sektoral baru di sektor jasa. 

Dokumen hasil kompilasi negosiasi 

pengembangan klasifikasi sektoral 

untuk jasa, terkecuali jasa keuangan 

adalah JOB/SERV/180. Sedangkan 

perundingan klasifikasi sektor jasa 

keuangan baru (NFS) berada di 

bawah CTFS (Committe on Trade on 

Financial Services).

Contoh untuk NFS dapat dilihat 

dari bermunculannya layanan 

jasa finansial baru seperti bank 

syariah, anjak piutang (leasing), 

dan transaksi keuangan dengan 

menggunakan financial technology 

yang akan membentuk struktur 

industri keuangan di masa depan 

(Lee dan Teo, 2015).  

Kehadiran NS atau NFS juga dapat 

bersumber dari sektor yang sudah 

ada sejak dulu dalam klasifikasi 

sektor jasa dalam CPC. Namun, 

pasar sektor ini dulu belum 

berkembang sehingga belum 

diregulasi. Contoh dari sektor 

tersebut dalam hal ini adalah 

Processing Information and Data 

Collection (Data Processing). Namun 

seiring berkembangnya sektor 

komersial untuk data processing 

belakangan ini (Roy, 2017), sektor 

tersebut kini telah diregulasi oleh 

pemerintah di banyak negara. 

Karena masih merupakan sektor 

baru yang belum dikenal dalam 

klasifikasi, atau sektor tersebut 

masih merupakan sektor baru yang 

belum berkembang di Indonesia, 

maka negosiator dapat luput 

memasukkannya dalam perjanjian 

internasional negative list. Secara 

hukum perjanjian internasional, 

dampak hukumnya adalah sektor 

atau subsektor tersebut sudah 

otomatis terbuka.

Kesadaran yang terjadi pada fase 

belakangan seperti ini terlambat 

dan akan menjadi berisiko bila 

tidak diperbaiki. Upaya meregulasi 

sektor tersebut dan mengatur 

kepemilikan asing di dalam sektor 

tersebut dalam regulasi domestik 

membawanya bertentangan 

dengan seandainya Indonesia telah 

menyepakati perjanjian Free Trade 

Area (FTA) atau bilateral investasi 

yang berisi daftar komitmen 

negative list. 

Kabar baiknya adalah Indonesia 

belum menyepakati perjanjian 

semacam itu. Namun tantangannya, 

Indonesia tengah dihadapkan pada 

perundingan FTA dan bilateral 

investasi yang mengarah pada 

penggunaan daftar komitmen 

negative list, seperti perundingan 

Trans Pacific Partnership (TPP), 

Regional Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP), Indonesia-

Australia Comprehensive Economic 

Partnership Agreement (CEPA), 

dan Indonesia-European Union 

CEPA. Dibutuhkan kesiapan 

pengetahuan dan pemahaman 

dari tim perunding lintas instansi 

termasuk Kementerian Keuangan 

di dalamnya, untuk merumuskan 

mekanisme perlindungan dalam 

perjanjian internasional guna 

menutup atau mereservasi sektor 

ini dalam daftar komitmen negative 

list.

Strategi Pengamanan NS dan 
NFS

Dibandingkan dengan drafter 

perjanjian dari negara maju, drafter 

perjanjian Indonesia tentu masih 

belum berpengalaman dalam 

menyusun klausul perjanjian 

dengan negative list. Oleh sebab 

itu, strategi yang dirasa tepat saat 

ini adalah dengan ‘mencuri ilmu’, 

dengan mempelajari teknik-teknik 

yang digunakan oleh negara maju 

dalam mengamankan NS dan NFS-

nya. 

Perjanjian Swiss-Japan FTA 

menjadi sumber pertama rujukan 

teknik mengamankan NS dan NFS. 

Untuk NS, dasar penutupan dapat 

dikaitkan dengan beberapa isu. 

Isu budaya yang akses masuknya 

melalui audiovisual services adalah 

salah satunya, sebagaimana dapat 

dilihat dalam perjanjian Japan-

Swiss FTA. Tujuan dari reservasi 

dalam perjanjian internasional 

adalah menjaga sektor yang sensitif 

dari masuknya asing, bukan karena 

untuk memilah sektor mana yang 

membutuhkan investor atau tidak. 

Sektor audiovisual services 

merupakan sektor yang sensitif 

mengingat sektor ini adalah pintu 

gerbang dalam menyaring akses 

masuk bagi propaganda (campaign) 

yang berpotensi mengganggu 

ketahanan dan kestabilan ekonomi 

politik dan sosial budaya suatu 

negara. Begitu juga dengan 

distribusi barang atau produk yang 

bersifat sensitif tersebut perlu 

diawasi. Negara-negara Eropa 

misalnya Swiss, menginginkan agar 

tontonan yang diakses warganya 

benar-benar sesuai dengan jati diri 

Eropa, sehingga sektor audiovisual 

services juga merupakan sektor 
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dengan pemahaman pada 

umumnya yang menyatakan bahwa 

NS adalah sebagai sektor jasa yang 

belum diakui dan belum dikenal 

dalam klasifikasi internasional 

untuk sektor jasa, yakni Central 

Provisional Classification/CPC 

dan Japaneses Industrial Standard 

Committee/JISC. 

Negara mitra Swiss dalam 

Swiss-Japan FTA yakni Jepang 

memberlakukan ketentuan  

sesuai pemahaman secara umum 

untuk NS. Bila belum diakui dan 

belum dikenal dalam klasifikasi 

internasional untuk sektor jasa 

(CPC dan JISC), maka bagi Jepang 

sektor itu adalah NS. Jepang 

mempertegasnya dengan mereservasi 

setiap ketentuan terkait NS di luar 

sektor dalam sistem klasifikasi JISC 

atau CPC, dengan melihat situasi dan 

kondisi saat berlakunya perjanjian 

(lihat Gambar 3). 

Setiap klasifikasi sektor baru yang 

sudah diakui secara eksplisit dalam 

CPC dan JISC pada saat berlakunya 

perjanjian akan diakui Jepang. 

Namun bila secara teknis, sektor 

baru tersebut belum feasibel untuk 

dilayani dalam moda suplai jasa yang 

ada di pasar Jepang, maka Jepang 

mempertahankan kebijakan untuk 

sektor baru tersebut. 

Contoh lain pembatasan NS ada dalam 

konteks ASEAN, di ACIA (ASEAN 

Chapter on Investment Agreement). 

Sektor-sektor yang belum diregulasi 

dapat masuk ke dalam kategori sektor 

NS sehingga dapat ditutup. Hal ini 

dapat ditilik dalam contoh berikut :

ACIA (ASEAN Chapter on 

Investment Agreement)

ASEAN Member States Reservation 

on unregulated sectors

4. Each Member State reserves the 

right to make future reservations on 

sensitif untuk dibuka bagi asing.   

Swiss lebih efektif dari Jepang 

dalam membatasi jenis sektor yang 

dikategorikan masuk dalam NS. 

Subsektor yang berada dalam daftar 

NS tersebut belum masuk dalam 

daftar klasifikasi CPC sehingga 

oleh Swiss dimasukkan dalam 

kategori NS (lihat Gambar 1). Selain 

itu, Swiss juga mendefinisikan NS 

sebagai sektor jasa yang saat ini 

tidak dilayani di pasar komersial 

Swiss (lihat Gambar 2). 

Definisi yang diberlakukan Swiss 

ini menarik disebabkan berbeda 

Gambar 1. Subsektor belum masuk dalam daftar klasifikasi dan 
dianggap sebagai NS oleh Swiss 

Gambar 2. Definisi NS oleh Swiss 
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Gambar 3. Reservasi Jepang untuk NS measures that do not conform to 

Article 5 (National Treatment) and 

Article 8 (Senior Management and 

Board of Directors) on: 

(a) new and emerging sectors, sub-

sectors, industries, products, or 

activities; or

(b) existing sectors, subsectors, 

industries, products, or activities;  

which are unregulated at the time 

of submission of the reservation 

lists. 

Strategi dimasukkannya sektor yang 

tidak masuk dalam klasifikasi JISC 

dan CPC ke dalam NS - juga dapat 

dipelajari dari EU-Canada CETA 

(Comprehensive Economic and Trade 

Agreement). Berikut ini contohnya :

CETA ANNEX 9-B 

UNDERSTANDING ON NEW 

SERVICES NOT CLASSIFIED 

IN THE UNITED NATIONS 

PROVISIONAL CENTRAL 

PRODUCT CLASSIFICATION 

(CPC), 1991. 

1. The Parties agree that Chapter 

Twelve (Domestic Regulation) and 

Articles 9.3, 9.5, and 9.6 do not apply 

to a measure relating to a new service 

that cannot be classified in the CPC 

1991.  

2.To the extent possible, each Party 

shall notify the other Party prior 

to adopting a measure inconsistent 

with Chapter Twelve (Domestic 

Regulation), and Articles 9.3, 9.5, and 

9.6 with respect to a new service, as 

referred to in paragraph 1.  

3.At the request of a Party, the 

Parties shall enter into negotiations to 

incorporate the new service into the 

scope of this Agreement.  

4. For greater certainty, paragraph 1 

Gambar 4. Reservasi NS pada Japan-Australia EPA
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does not apply to an existing service 

that could be classified in the CPC 

1991, but that could not previously be 

supplied on a cross- border basis due 

to lack of technical feasibility.  

Pada Japan-Australia EPA, reservasi 

NS dilakukan pada sektor jasa 

yang secara technically belum 

feasibel. Reservasi dilakukan untuk 

disiplin Market Acces (MA), National 

Treatment (NT), Most-Favoured-

Nation (MFN) Treatment, dan Local 

Presence. (Lihat Gambar 4). 

Namun cakupan NS ini tidak dapat 

berlaku untuk NFS, karena sudah 

diatur tersendiri dalam Chapter on 

Financial Services, khususnya dalam 

Article II Annex VI dalam Japan-

Swiss FTA. NFS sudah dijelaskan 

tersendiri dalam dokumen WTO 

Understanding on commitments in 

financial services1:

“A Member shall permit financial 

service suppliers of any other 

Member established in its territory to 

offer in its territory any new financial 

service”

“A new financial service is a service of 

a financial nature, including services 

related to existing and new products 

or the manner in which a product 

is delivered, that is not supplied by 

any financial service supplier in the 

territory of a particular Member but 

which is supplied in the territory of 

another Member”

Teks perjanjian Swiss terkait 

NFS dalam Japan-Swiss FTA 

memiliki kemiripan dengan 

interpretasi terhadap definisi 

NFS dalam dokumen WTO di 

atas. Perbedaannya adalah Swiss 

membuat tambahan pernyataan 

yang menambah luas cakupan NFS, 

1  Lihat https://www.wto.org/english/tratop_e/
serv_e/21-fin_e.htm

yakni sektor jasa finansial yang 

ditutup bagi pelaku jasa keuangan 

asing. 

Dalam teks perjanjiannya, Swiss 

mengakui bahwa suatu jenis 

financial services bukan termasuk 

NFS dan boleh dimintakan dibuka 

di pasar Swiss, dengan syarat sektor 

tersebut sudah diregulasi dan 

terdapat penyedia jasa keuangan 

sektor yang sudah beroperasi di 

negara Swiss dan negara mitra 

FTA-nya. 

Dalam kasus Japan-Swiss FTA ini, 

bila suatu sektor usaha hanya ada 

di teritori salah satu pihak, maka 

dianggap sebagai NFS oleh pihak 

lainnya. Misalkan, sektor X belum 

ada di pasar Swiss dan hanya 

ada di pasar Jepang, maka Swiss 

menganggapnya masuk ke dalam 

NFS. Jika suatu sektor belum ada 

secara komersial di pasar kedua 

belah pihak, maka sektor usaha 

tersebut tidak dikomitmenkan. 

Karena NFS sudah dijelaskan di 

dokumen WTO dan tidak ada 

limitasi di sana, maka opsi limitasi 

yang ada bagi Swiss atau negara 

yang membatasi NFS adalah 

melalui otorisasi dan licensing. 

Sedangkan dari sisi pemberian 

perlakuan preferensial dalam 

konteks pemberian kerangka waktu 

yang berbeda bagi pelaku domestik 

dibanding pelaku asing terhadap 

penerapan suatu kebijakan bagi NFS 

sejauh ini masih belum diketahui 

cara spesifik untuk menerapkannya.

Untuk membatasi NFS dilakukan 

bukan dengan memasukkan article 

NFS dari WTO. Ruang kebijakan 

untuk membatasi NFS ada pada 

article akses pasar/market access 

(MA) dan perlakuan nasional/

national treatment (NT) yang 

digabungkan dengan article terkait 

licensing. Namun walau terdapat 

article terkait NFS, ketentuan dalam 

article ini tidak menghilangkan 

kewenangan lembaga pemerintah 

yang berwenang atau memiliki 

otorisasi mengatur jasa keuangan 

dan memberikan lisensi.

Dua isu berikutnya yakni prudential 

objective dan mempertahankan 

otorisasi menjadi dasar reservasi 

beberapa negara untuk melakukan 

reservasi NFS. Contohnya dapat 

dilihat dalam Japan-Australia EPA 

dan EC-Chile FTA.

Dalam Japan-Australia EPA

Perjanjian Pihak Australia

Note 4: 

Australia reserves the right to adopt 

or maintain non-discriminatory 

limitations concerning admission 

to the market of new financial 

services where such measures 

are required to achieve prudential 

objectives. Australia may determine 

the institutional and juridical form 

through which a new financial 

service may be supplied and may 

require authorisation for the supply 

of the service. Where authorisation 

to supply a new financial service is 

required, the authorisation may only 

be refused for prudential reasons. 2

Perjanjian Pihak Jepang

4. With respect to financial services:

(a)for prudential reasons within the 

context of Article 11.4 (Financial 

Services - Domestic Regulation), Japan 

shall not be prevented from taking 

measures such as non-discriminatory 

limitations on juridical forms of a 

2 Ada di bagian Annex 7, Referred to in Chapter 9 (Trade in 
Services) and Chapter 14 (Investment), Non-Conforming 
Measures Relating to Paragraph 2 of Articles 9.7 And 
14.10, Part 1 Schedule of Australia Section 1 Notes for 
Sections 2 and 3 Note 4.
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commercial presence. For the same 

reasons, Japan shall not be prevented 

from applying non-discriminatory 

limitations concerning admission 

to the market of new financial 

services which shall be consistent 

with regulatory framework aimed at 

achieving such prudential objectives. 

In this context, securities firms are 

allowed to deal in securities defined 

in the relevant laws of Japan, and 

banks are not allowed to deal in those 

securities unless allowed in accordance 

with those laws.3

Dalam EC-Chile FTA, untuk 

mereservasi NFS digunakan 

alasan prudential objective dan 

dipertahankannya otorisasi serta 

tidak diperlukannya hukum 

perundang-undangan baru ataupun 

revisi terhadap hukum perundang-

undangan yang ada.

Dalam EC-Chile FTA 

Article 121 

New financial services 

1.  A Party shall permit financial 

service suppliers of the other Party 

established in its territory to offer 

in its territory any new financial 

service within the scope of the 

subsectors and financial services 

committed in its Schedule and subject 

to the terms, limitations, conditions 

and qualifications established in 

that Schedule and provided that the 

introduction of this new financial 

service does not require a new law or 

the modification of an existing law. 

3.  Ada di Annex 7, Referred to in Chapter 9 (Trade in 
Services) and Chapter 14 (Investment), Non-Conforming 
Measures Relating to Paragraph 2 of Articles 9.7 And 
14.10, Part 2 Schedule of Japan Section 1 Notes for Section 
2 number 4

2.  A Party may determine the legal 

form through which the service 

may be provided and may require 

authorisation for the provision of 

the financial service. Where such 

authorisation is required, a decision 

shall be taken within a reasonable 

period of time and the authorisation 

may only be refused for prudential 

reasons.

Dari uraian di atas, telah dijelaskan 

fenomena eksistensi NS atau NFS 

dan bagaimana strategi memproteksi 

sektor atau subsektor tersebut 

dalam perjanjian internasional Free 

Trade Area dan perjanjian bilateral 

investasi yang menggunakan daftar 

komitmen negative list. Indonesia 

pun bisa mengeksplorasi strategi dan 

teknik sendiri yang inovatif dan unik 

dengan menggunakan modifikasi 

dari contoh-contoh strategi berbagai 

negara yang telah dijelaskan di atas. 

Diharapkan dengan demikian dalam 

liberalisasi jasa dan investasi dengan 

menggunakan negative list, Indonesia 

dapat melindungi kepentingan 

nasionalnya. 
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Jakarta, (31/08): Indonesia saat ini tengah gencar 

mempromosikan penggunaan energi baru terbarukan 

sebagai alternatif sumber energi. Hal ini tidak terlepas 

dari komitmen pemerintah Indonesia yang berjanji akan 

mengurangi emisi sebesar 29% melalui upaya sendiri dan 

akan mengurangi 41% emisi bila mendapat bantuan dari 

internasional. Namun demikian, untuk mencapai target 

tersebut, Indonesia masih dihadapkan dengan beberapa 

tantangan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah, 

ungkap Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan 

Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF di Balai Kartini, 

Jakarta, dalam acara seminar dan diskusi panel bertajuk 

“Green Climate Fund Membuka Peluang Investasi Energi 

Terbarukan di Indonesia”.

Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi 

Indonesia saat ini ialah peningkatan konsumsi energi 

yang disebabkan oleh peningkatan kelas menengah 

di Indonesia. Ia menerangkan bahwa pemerintah 

bertanggung jawab untuk menyediakan energi lebih, 

seiring dengan peningkatan tersebut. Di sisi lain, 

pemerintah juga dihadapkan dengan komitmen untuk 

mengurangi emisi dengan cara menggunakan energi yang 

lebih ramah lingkungan. Namun lanjutnya, dibutuhkan 

biaya yang cukup besar untuk mengembangkan sumber 

energi yang ramah lingkungan.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh 

pendanaan yang cukup besar ialah dengan menggunakan 

sumber pembiayaan melalui Green Climate Fund (GCF). 

Saat ini ungkap Parjiono, GCF sebagai salah satu 

mekanisme pembiayaan dari UNFCCC (United Nations 

Framework Convention on Climate change), memiliki 

dana yang cukup besar untuk digunakan oleh negara 

– negara yang berkomitmen mengurangi emisi dan 

memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim.

Di Indonesia sendiri, untuk dapat memperoleh 

pembiayaan dari mekanisme GCF, sebuah negara harus 

memiliki National Designated Authority (NDA). Di 

Indonesia, unit organisasi yang menjadi NDA adalah 

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. 

NDA mempunyai tugas memberikan no objection 

letter sebagai tanda persetujuan bahwa sebuah proyek 

pengembangan energi terbarukan layak memperoleh 

pembiayaan dari GCF. No objection letter menurut 

Parjiono, diberikan bagi proyek – proyek prioritas yang 

sesuai dengan tujuan pengurangan emisi.

Saat ini, lanjutnya fokus pemerintah tertuju pada 

dua sektor prioritas yaitu energi dan kehutanan. 

Di Indonesia sendiri, sudah ada tiga proyek yang 

mendapatkan pembiayaan dari GCF, yaitu satu 

proyek pengembangan transportasi dan dua proyek 

pengembangan energi.  

Lebih lanjut Parjiono berharap dengan peluang 

pendanaan yang ditawarkan oleh GCF, pemerintah 

dan swasta dapat memanfaatkan pendanaan tersebut 

sebagai alternatif pembiayaan pembangunan energi 

terbarukan, sehingga target pemerintah untuk 

mengurangi emisi dapat tercapai. 

Green Climate Fund Siap Bantu Pemerintah  
Kurangi Emisi
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Pemerintah Indonesia pada 27 

November 2018 telah menerbitkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

150/PMK.010/2018 tentang Fasilitas 

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan 

yang merupakan perubahan atas PMK 

No. 35/2018. Pada PMK ini, industri 

pionir yang memiliki nilai penanaman 

modal setidaknya Rp 100 miliar berhak 

memperoleh pengurangan pajak 

penghasilan badan atas penghasilan 

yang diterima. Diharapkan juga dengan 

adanya PMK ini, maka investasi baru di 

Indonesia akan bisa bertambah dalam 

tahun mendatang.

Pengurangan pajak penghasilan badan 

pun diberikan sebesar 100% kepada 

jumlah pajak penghasilan badan yang 

terutang untuk penanaman modal baru 

dengan nilai paling sedikit Rp 500 miliar. 

Jangka waktu pemberian pengurangan 

pajak penghasilan ini mulai dari lima 

tahun hingga 20 tahun.

Lalu pengurangan pajak sebesar 50% 

diberikan untuk penanaman modal 

baru dengan nilai Rp 100 miliar dan 

kurang dari Rp 500 miliar. Jangka waktu 

pengurangan pajak penghasilan badan ini 

pun diberikan selama lima tahun pajak.

Setelah jangka waktu pemberian 

pengurangan pajak penghasilan badan, 

wajib pajak dengan penanaman modal 

paling sedikit Rp 500 miliar akan 

diberikan pengurangan pajak sebesar 

50% dari pajak penghasilan badan 

terutang selama dua tahun pajak 

berikutnya. Sementara wajib pajak 

dengan penanaman modal minimal 

Rp 100 miliar mendapat pengurangan 

sebesar 25% dari pajak penghasilan badan 

terutang selama dua tahun berikutnya.
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Foreign Direct Investment (FDI)

merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan atau individu pada suatu negara pada 

negara lain untuk jangka waktu tertentu. 

Profitabilitas

kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran 

dalam persentase yang digunakan untuk menilai 

sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba 

pada tingkat yang dapat diterima.

Transfer Teknologi

disebut juga dengan komersialisasi teknologi, 

adalah proses memindahkan kemampuan, 

pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel 

hasil manufaktur, dan fasilitas, antara pemerintah, 

universitas, dan institusi lainnya yang menjamin 

bahwa perkembangan ilmu dan teknologi dapat diakses 

oleh banyak pengguna.

Tax Holiday

adalah salah satu bentuk insentif pajak yang paling 

sering diberikan dalam upaya menarik investasi asing. 

tax holiday sendiri berbentuk pembebasan beban PPh 

badan atau dapat pula berupa pengurangan tarif PPh 

badan bagi perusahaan yang menanamkan modal baru 

ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu. insentif 

ini ditujukan guna merangsang investasi asing.

Internal Rate Return (IRR)

merupakan suku bunga yang akan menyamakan 

jumlah nilai sekarang dari penerimaan yang 

diharapkan diterima (present value of future proceed) 

dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran untuk 

investasi.

Tarriff Barrier

adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang 

– barang produksi dalam negeri dari ancaman 

membanjirnya barang – barang sejenis yang diimpor 

dari luar negeri, dengan cara menarik / mengenakan 

pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang 

masuk untuk dipakai /dikomsumsi habis di dalam 

negeri.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam 

daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi 

perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Tax Allowance

Merupakan fasilitas pajak yang diberikan dalam bentuk 

pengurangan penghasilan kena pajak yang dihitung 

berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan 

di bidang-bidang usaha tertentu sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.

Ease of Doing Business

merupakan peringkat yang menunjukkan tingkat 

kemudahan berusaha suatu negara dibandingkan 

dengan negara lainnya yang diukur oleh World Bank 

melalui 10 sepuluh indikator, yaitu: 1) Kemudahan 

Memulai Usaha; 2) Kemudahan Memperoleh 

Sambungan Listrik; 3) Pembayaran Pajak; 4) 

Pemenuhan Kontrak; 5) Penyelesaian Kepailitan; 6) 

Pencatatan Tanah & bangunan; 7) Permasalahan Izin 

Pembangunan; 8) Kemudahan Memperoleh Kredit; 9) 

Perlindungan Investor; 10) Perdagangan Lintas Negara.

Glosarium

GLOSARIUM
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Sebuah kisah sederhana tentang cara nelayan 

di Jepang menangkap ikan dan membuatnya 

tetap hidup dalam kondisi segar.

Nelayan Jepang sering berangkat jauh 

kelautan luas agar mendapat banyak ikan. 

perjalanan seringkali berlangsung selama 2-3 

hari untuk sampai di tempat ideal menangkap 

ikan. Setelah menangkap cukup banyak, 

mereka membawa pulang ikan-ikan itu untuk 

dijual.

Sayangnya, saat sampai di pasar ikan-iakn 

tangkapan tadi telah mati. sedangkan orang 

jepang tidak suka makan ikan yang sudah 

mati dan tidak segar.

Para nelayan mulai mencari solusi dan 

memutuskan membawa sebuah freezer 

kedalam kapal. Semua ikan hasil tangkapan 

akan dibekukan didalam freezer agar awet. 

Saat sampai dipasar, para pembeli umumnya 

bisa membedakan antara ikan segar dan ikan 

yang sudah lama mati. Para pembeli kurang 

menyukai ikan hasil tangkapan mereka.

Para nelayan kemudian mencari cara agar 

ikan yang diperoleh tidak mati, kondisinya 

segar, dan disukai pembeli. Mereka akhirnya 

membawa tong kosong kedalam kapal dan 

mengisinya dengan air laut. Setiap ikan 

tangkapan akan dimasukkan kedalam tong 

agar tetap hidup.

RENUNGAN

Kisah  
Nelayan  
Jepang

Sesampainya dipasar, beberapa ikan dalam tong sudah mati. Namun, ikan 

yang masih hidup berada dalam kondisi lemas. Ikan laut tidak terbiasa untuk 

hidup dalam tong yang sempit, mereka terbiasa menjelajahi lautan yang luas. 

Lagi-lagi para pemebeli tidak suka dengan ikan yang lemas.

Setelah memikirkan beragam cara, mereka akhirnya menemukan sebuah ide. 

Para nelayan tetap membawa tong besar kedalam kapal mereka, namun kali 

ini berbeda. selain mengisi tong dengan air laut, mereka memasukkan seekor 

hiu kecil.

Setiap ikan yang ditangkap nelayan akan dimasukkan kedalam tong. 

setelah tong penuh, para nelayan akan kembali kedaratan dan langsung 

mengantarkan ikan-ikan hasil tangkapan mereka untuk dijual di pasar.

Apa yang terjadi kali ini ? ternyata ikan-ikan hasil tangkapan mereka 

digemari oleh para pembeli. Ikan tangkapan mereka masih hidup, lincah, dan 

kondisinya segar. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Selama berada didalam tong, 

ikan-ikan hasil tangkapan mereka selalu bergerak akan tidak dimangsa oleh 

hiu kecil dalam tong. Mereka berusaha untung mempertahan kan hidup.

Pesan

hiu merupakan masalah bagi ikan, membuat ikan akan terus begerak, secara 

tidak langsung hal itu menjadikan ikan akan tetap segar dan bertahan hidup. 

begitu juga masalah dalam hidup kita akan membuat kita bergerak dan 

terlatih bertahan untuk bertahan hidup. andriewongso.com
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Untuk pertama kalinya, Kementerian 

Keuangan menerbitkan Laporan Belanja 

Perpajakan (tax expenditure report). 

Di Laporan pertama ini disampaikan 

Belanja Perpajakan untuk Tahun 

Anggaran 2016 dan 2017.

Besarnya Belanja Perpajakan 

menunjukkan penerimaan perpajakan 

yang berkurang atau tidak jadi 

dikumpulkan akibat adanya kebijakan 

seperti insentif pajak, pengurangan, 

pembebasan, atau kebijakan khusus 

lainnya di bidang perpajakan. 

Penghitungan dilakukan untuk 

berbagai jenis pajak yang dikelola 

oleh Pemerintah Pusat, yaitu Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak 

Penghasilan (PPh), serta Bea Masuk dan 

Cukai.

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

Laporan Belanja Perpajakan

Estimasi Belanja Perpajakan untuk Tahun 2016 adalah sebesar Rp 143,6 triliun (sekitar 1,16% dari PDB 

2016), dan di Tahun 2017 menjadi sebesar Rp 154,7 triliun (sekitar 1,14% dari PDB 2017).

Belanja perpajakan merupakan bentuk dukungan Pemerintah bagi iklim investasi dan sektor 

perekonomian di Indonesia.

Laporan Belanja Perpajakan ini akan diterbitkan secara tahunan, sebagai bentuk tanggung jawab 

transparansi fiskal di bidang perpajakan.

Buku dapat di download di : http://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-taxexpenditure.asp
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