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KATA PENGANTAR

T ahun 2021 adalah tahun yang penuh tantangan 
bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Betapa 

tidak, di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang 
berdampak pada penurunan perekonomian 
dunia termasuk Indonesia, DJP mendapatkan 
target penerimaan yang besar: Rp1.229,6 triliun.

Bersamaan dengan itu, pemerintah mengupayakan 
suatu Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (RUU HPP). Rancangan Undang-Undang yang kemudian disahkan 
sebagai UU HPP pada tanggal 29 Oktober 2021 ini bertujuan meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan untuk mendukung percepatan 
pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan 
sistem pajak yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, serta 
melaksanakan reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang harmonis 
dan konsolidatif.

Melihat muatan tujuan yang seberat itu, wajar jika dalam perjalanannya, 
publik bertanya mengapa pemerintah berkeras mengupayakan agar 
RUU HPP itu dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang di tengah 
pandemi Covid-19 yang masih melanda. Publik juga bertanya—dengan nada 
pesimistis—bagaimana pemerintah hendak mencapai tujuan itu.

Pada titik inilah, mau tidak mau, DJP harus menengok kepada media 
massa. Dialah salah satu saluran komunikasi yang memiliki peran penting 
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan.

Media juga punya peran penting dalam membangun kepercayaan 
masyarakat kepada DJP. Dalam pedoman komunikasinya, DJP bahkan 
mengakui peran media sebagai bagian dari saluran komunikasi kepada pihak 
eksternal yang dapat memengaruhi reputasi organisasi. 
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Oleh karena itu, DJP harus mengelola media dengan baik dan profesional 
melalui media relations (hubungan media) yang memosisikan media sebagai 
mitra kerja. Dengan media relations yang baik, DJP dapat mengomunikasikan 
kebijakan dan program perpajakan secara lebih efektif.

Nah, buku ini merekam aneka jawaban atas pertanyaan dan keraguan 
publik yang sempat beredar sekaligus membuka cakrawala berpikir masyarakat 
tentang UU HPP sebagai bagian dari perjalanan reformasi perpajakan. Ke-50 
artikel opini yang terangkum dalam buku ini dipilih dari buah pikiran para 
penulis yang telah dimuat di media massa baik cetak maupun elektronik.

Kami merasa, sebagaimana peraturan perpajakan perlu diharmonisasi, 
karya para kontributor ini pun perlu diapresiasi dengan menerbitkannya 
sebagai sebuah buku. Dan untuk memberi benang merah atas aneka topik 
yang diangkat, buku ini kami beri judul Harmoni Cinta untuk Negeri.

Semoga upaya ini dapat menjadi jembatan bagi publik untuk mengetahui 
dan memahami pentingnya UU HPP sebagai bagian dari Reformasi Perpajakan 
yang tengah dan akan terus berlangsung. 

Selanjutnya, saya berterima kasih kepada tim penyusun yang telah 
berinisiatif menjadikan tulisan-tulisan ini menjadi sebuah buku dan juga 
kepada para penulis yang telah menyumbangkan cinta mereka kepada negeri 
ini melalui tuangan pandangan mereka di media massa. Semoga Allah SWT 
membalas semua usaha dan jerih payah mereka.

Saran dan masukan terhadap buku ini akan kami terima dengan senang 
hati demi perbaikan upaya serupa di masa depan.

Jakarta, Agustus 2022

Dwi Astuti 
Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat 

Direktorat Jenderal Pajak 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
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SAMBUTAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

B ahwa disahkannya Undang-Undang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 

HPP) merupakan salah satu tonggak penting 
bagi perpajakan Indonesia, barangkali publik 
sudah kerap mendengarnya. Namun, mungkin 
belum banyak yang tahu bahwa undang-undang 
ini lahir dengan melewati kerja yang berat, 
perdebatan dan diskusi panjang harus dilakukan di 
tengah perjuangan kita melawan ancaman Covid-19.

Panjangnya perjalanan perumusan UU HPP itu kami sadari sebagai salah 
satu langkah DJP untuk terus berproses di dalam perjalanan yang lebih 
besar, yakni reformasi perpajakan—khususnya di ranah penguatan peraturan 
perundang-undangan—yang tengah berlangsung hingga kini. Perumusan 
peraturan perundang-undangan yang komprehensif adalah unsur penting 
dalam optimalisasi penerimaan pajak menuju institusi perpajakan yang 
kuat, kredibel, dan akuntabel, sekaligus salah satu pilar penyokong reformasi 
perpajakan di Indonesia.

UU HPP, yang mencakup enam ruang lingkup peraturan, yaitu Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak 
Karbon, dan Cukai, mengusung lima tujuan utama. Pertama, meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan 
pemulihan perekonomian; kedua, mengoptimalkan penerimaan negara 
guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat 
Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera; ketiga, mewujudkan sistem 
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perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; keempat, 
melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, 
dan perluasan basis perpajakan; dan kelima, meningkatkan kepatuhan 
sukarela Wajib Pajak.

Disertai semangat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang 
berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi di masa 
pandemi dan pascapandemi, UU HPP menghadirkan strategi konsolidasi 
fiskal dan berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio 
pajak. UU HPP tak terlepas dari upaya pemerintah untuk menghimpun 
penerimaan negara yang optimal guna mengurangi defisit APBN 2022 dan 
2023 yang harus kembali ke level 3 persen.

Sejak RUU HPP dirumuskan, DJP telah melakukan berbagai kegiatan yang 
melibatkan stakeholder seperti Forum Group Discussion (FGD), public hearing, 
serta publikasi pada berbagai media untuk menyampaikan RUU HPP. Setelah 
RUU disahkan, DJP tetap aktif menyosialisasikan UU HPP baik melalui 
gathering, talkshow, kampanye, placement pada media massa dan media luar 
ruang, maupun publikasi melalui media sosial. 

Dari kegiatan sosialisasi UU HPP ini pula kami mendapati bahwa 
masyarakat belum sepenuhnya memahami maksud dan tujuan besar 
perumusan UU HPP. Bahkan, pemberlakuan UU HPP sempat menuai protes 
dan penolakan dari masyarakat, seperti yang berkenaan dengan program 
PPS, kenaikan tarif PPN dan pengenaan PPN pada pendidikan, sembako, dan 
kesehatan.

Itu menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat merupakan poin 
penting sekaligus tantangan bagi DJP dalam mengupayakan keberhasilan 
implementasi UU HPP. Betapa edukasi dan sosialisasi yang komprehensif 
dalam berbagai cara diperlukan agar implementasi undang-undang ini dapat 
optimal.

Sebagaimana terlihat sejak perumusan RUU HPP, kami menyadari 
efektivitas media massa sebagai sarana penyebarluasan informasi 
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pembentukan opini publik. Ia tak ubahnya sebuah jembatan edukasi bagi 
masyarakat dalam berbagai bidang. Maka, kontribusi pegawai untuk turut 
menyebarluaskan informasi UU HPP melalui penulisan artikel di media 
massa, baik cetak maupun daring, dapat memberi dampak nyata terhadap 
meningkatnya pemahaman masyarakat atas UU HPP dan menjadi pendukung 
suksesnya implementasi undang-undang ini ke depannya.

Maka, Direktorat Jenderal Pajak, melalui Direktorat P2humas, secara 
khusus mengapresiasi effort tim penyusun buku ini dengan mengumpulkan 
artikel penulis pegawai DJP—yaitu yang membicarakan UU HPP yang dimuat 
di media massa sepanjang tahun 2021—ke dalam sebuah buku berjudul 
Harmoni Cinta untuk Negeri. Tentu tidak semua artikel termuat di sini. Sebab, 
penyusun harus mempertimbangkan keragaman tema dan ketepatan porsi 
sebagai sebuah buku yang melibatkan banyak penulis.

Akhir kata, semoga Harmoni Cinta untuk Negeri ini menjadi sebuah 
persembahan bagi masyarakat, apresiasi bagi para penulis, dan dokumen 
penting atas diversifikasi informasi yang berorientasi pada keberhasilan 
penerapan UU HPP.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2022

Neilmaldrin Noor

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat
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Menyoal Kepatuhan  

PPN Indonesia

R ancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (RUU KUP) menuai kontroversi. Gara-gara RUU 
yang memuat rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

antara lain atas barang kebutuhan pokok dan jasa pendidikan, pemerintah 
dinilai tidak sensitif karena akan mengenakan pajak baru di tengah pandemi 
Covid-19. Ada juga tudingan, pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil. 
Apa benar demikian?

Agar pemungutan pajak menjadi mudah dan sederhana, pemerintah 
mengatur kebijakan sebagai berikut: pertama, PPN dikenakan atas konsumsi. 
Konsumsi adalah titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi 
masyarakat (T Gilarso, 2003). Konsumsi juga komponen dari perhitungan 
Produk Domestik Bruto (PDB). Karena itu, mengenakan PPN atas konsumsi akan 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan strata. Prinsipnya, 
semua barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat akan dikenakan PPN.
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Namun, untuk tujuan tertentu, pemerintah memberikan fasilitas tidak 
mengenakan PPN atas jenis barang, jasa, dan sektor usaha tertentu. Ada empat 
fasilitas diatur dalam UU PPN, yaitu fasilitas PPN 0%, PPN tidak dikenakan, 
PPN dibebaskan, dan PPN tidak dipungut. Keempat fasilitas itu pada dasarnya 
sama-sama tidak mengenakan PPN, tapi ada perbedaan mendasar dalam 
penerapannya.

Fasilitas PPN 0% diberikan kepada wajib pajak yang melaksanakan 
kegiatan ekspor barang kena pajak (BKP) maupun jasa kena pajak (JKP). 
Dengan tarif 0% yang dikenakan, bukan berarti merupakan pembebasan PPN. 
Sehingga, atas pajak masukan yang telah dibayarkan dapat dikreditkan.

Fasilitas tidak dikenakan PPN diatur dalam Pasal 4A UU PPN. Terdapat 
empat kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN, salah satunya barang 
kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak (beras, gabah, 
jagung, daging, ikan, dan lainnya). Sementara ada 17 jenis jasa yang tidak 
dikenai PPN, salah satunya jasa pendidikan. Pajak masukan atas kegiatan ini 
tidak dapat dikreditkan.

Fasilitas PPN dibebaskan diatur dalam Pasal 16B ayat (1) UU PPN. Fasilitas 
yang diberikan antara lain: kegiatan di kawasan atau tempat tertentu di dalam 
daerah pabean (Kawasan Berikat), penyerahan BKP atau JKP tertentu, maupun 
impor BKP tertentu. Pajak Masukan yang dibayarkan untuk memperoleh 
BKP/JKP itu, PPN-nya tidak bisa dikreditkan.

Fasilitas PPN tidak dipungut juga diatur dalam Pasal 16B ayat (1). Berbeda 
dengan PPN dibebaskan, dalam PPN tidak dipungut, Pajak Masukan yang 
dikeluarkan atas pembelian BKP atau JKP tersebut dapat dikreditkan. Ketentuan 
teknis mengenai fasilitas dibebaskan ini diatur dalam peraturan pemerintah.

Kedua, mengedepankan kesederhanaan, tarif PPN yang berlaku atas 
penyerahan BKP atau JKP adalah tunggal sebesar 10%, kecuali untuk ekspor 
dengan tarif 0%. Pengenaan tarif tunggal akan memudahkan dalam pelaksanaan 
karena tidak memerlukan daftar golongan barang atau jasa dengan tarif yang 
berbeda. Dengan penerapan tarif tunggal PPN, apakah tingkat kepatuhan 
pembayaran PPN di Indonesia menjadi tinggi?
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Pemungutan PPN rendah

Data dari IMF, C-Efficiency PPN Indonesia hanya 0,6, Artinya, Indonesia 
hanya bisa mengumpulkan 60% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. 
Sementara Singapura, Thailand, dan Vietnam sudah mencapai 80%. C-Efficiency 
PPN (Kinerja PPN) merupakan produktivitas PPN dibanding rasio konsumsi. 
Sementara rasio PPN Indonesia (penerimaan PPN dibagi PDB) sendiri hanya 
sebesar 3,62, lebih rendah dibanding Thailand (3,88).

Permasalahan tersebut menerbitkan tanya: mengapa dengan konsep UU 
PPN yang dibuat sesederhana dan semudah mungkin, tidak menghasilkan 
kinerja seperti yang diharapkan? Ternyata dalam pelaksanaan, dengan 
banyaknya pengecualian dan fasilitas yang diberikan dalam UU PPN beserta 
regulasi teknisnya, kadang menimbulkan kerancuan di lapangan hingga 
memicu ketidakadilan baru. Karena itu, dibutuhkan wawasan komprehensif 
dari wajib pajak dan fiskus dalam memahami aturan.

Beberapa permasalahan tersebut adalah: ketidakseragaman penafsiran yang 
mengkategorikan barang kebutuhan pokok sebagai non-BKP dengan melihat 
tujuan penggunaan barang dan pihak yang memperoleh barang tersebut. 
Contoh, jagung untuk bahan kebutuhan pokok adalah non-BKP, sementara 
jagung untuk pakan ternak adalah BKP.

Berikutnya, ketidakjelasan batasan proses terhadap barang kebutuhan 
pokok untuk dapat dikategorikan sebagai non-BKP. Misalnya, beras telah 
dikemas dan diberi merek, apakah merupakan BKP atau non-BKP?

Terjadi tax incidence akibat status barang kebutuhan pokok sebagai non-
BKP, sehingga nilai PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan penjual menjadi 
komponen penambah harga barang yang akhirnya dibebankan ke konsumen. 
Dalam hal ini, tidak ada keuntungan yang diperoleh konsumen akhir.

Kendala di atas baru sebatas perbedaan penafsiran atas suatu barang, 
apakah merupakan BKP atau non-BKP, kita belum membahas fasilitas PPN 
lainnya. Dengan sistem self assesment yang dianut dan beragamnya fasilitas 
PPN diperlukan kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Sehingga, fasilitas PPN ini dimanfaatkan wajib pajak yang 
memang berhak.
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Dampak banyaknya fasilitas PPN yang diberrikan menyebabkan tax 
expenditure Indonesia terus mengalami peningkatan. Jika pada 2016 sebesar 
Rp 116,3 triliun, di 2019 menyentuh Rp 166,9 triliun.

Tax expenditure adalah istilah keuangan publik yang menggambarkan 
belanja pemerintah yang memberikan konsesi atau preferensi pajak tertentu, 
seperti kredit dan pembebasan atau pengurangan. Umumnya, tax expenditure 
dirancang untuk mendukung aktivitas industri tertentu atau golongan wajib 
pajak tertentu (DDTC, 2020).

Untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi tax expenditure, maka 
ada dua kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah: pertama, menerapkan 
multitarif PPN. Gagasan multitarif yang menjadi polemik dalam RUU KUP 
sebenarnya bukan hal baru. Banyak negara telah menerapkannya, seperti 
Turki, Spanyol, Austria, Portugal, Italia, dan Hongaria.

Tarif terendah dapat dikenakan kepada BKP atau JKP yang menyangkut 
hajat hidup orang banyak. Sedangkan tarif tertinggi dikenakan terhadap BKP 
atau JKP penunjang gaya hidup (seperti apartemen mewah, pesawat terbang, 
dan barang mewah lainnya). Pengaturan ini tak ubahnya seperti subsidi silang.

Kedua, memangkas fasilitas tidak dikenakan PPN, dibebaskan, dan tidak 
dipungut menjadi dikenakan PPN dengan tarif tertentu berdasarkan golongan 
skala prioritas dari BKP atau JKP tersebut. Alhasil, dengan memahami latar 
belakang dan permasalahan secara komprehensif mengapa suatu regulasi perlu 
ditata ulang kembali, maka seharusnya sebuah polemik dapat diminimalisir.

Penulis: Dewi Damayanti
Account Representative KPP Badan dan Orang Asing
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Upaya Pajak Mengejar 
Persembunyian  

Aset di Luar Negeri

U sulan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (UU KUP) sudah bergulir. Ada pro kontra di sana, termasuk 
dalam hal bagaimana informasi ini bisa tersebar luas di masyarakat.

Kenyataannya, polemik yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat 
perlu mendapatkan perhatian. Banyak perdebatan yang menuju pada wacana 
perluasan pengenaan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN atas sembilan 
bahan pokok (sembako) atau bahan pangan dan PPN Jasa Pendidikan menjadi 
topik yang hangat diperbincangkan di berbagai media cetak dan elektronik, 
termasuk di media sosial.

Tidak mengherankan jika wacana ini menjadi polemik karena topik 
tersebut berkaitan erat dengan apa yang selama ini menjadi konsumsi utama 
masyarakat umum.
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Bantuan penagihan, satu hal yang masih terkait pula dengan usulan revisi 
UU KUP dan cukup penting untuk dibahas adalah terkait dengan bantuan 
penagihan pajak.

Poin usulan revisi yang sebelumnya belum diatur UU KUP ini cukup 
krusial bagi otoritas perpajakan dalam menjalankan penagihan aktif sebagai 
bagian dari penegakan hukum.

Berdasarkan usulan revisi UU KUP, bantuan penagihan meliputi bantuan 
serta dukungan pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang diberikan negara 
mitra.

Lingkup bantuan juga berkaitan dengan permintaan bantuan penagihan 
aktif kepada negara mitra yang berlaku secara resiprokal. Berbicara mengenai 
bantuan penagihan yang melibatkan negara lain, saat ini Indonesia sudah 
memiliki sebanyak 13 kerja sama dengan negara mitra berupa 13 Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang memuat pasal bantuan penagihan.

P3B tersebut adalah perjanjian kerja sama antara Indonesia dengan negara-
negara mitra, yaitu Aljazair, Amerika Serikat, Armenia, Belanda, Belgia, 
Filipina, India, Laos, Mesir, Suriname, Yordania, Venezuela, dan Vietnam.

Adapun kondisi kerja sama yang berlaku saat ini adalah bahwa Indonesia 
telah menyepakati posisi reservasi dalam konvensi tentang Bantuan 
Administratif Bersama di Bidang Perpajakan atau Convention on Mutual 
Adminstrative Assistance in Tax Matters (MAC).

Indonesia juga sudah menerima permintaan bantuan dari beberapa negara 
mitra. Namun, sampai saat ini bentuk bantuan penagihan pajak berdasarkan 
P3B yang diberikan oleh negara mitra belum sampai pada tindakan penagihan 
aktif. Upaya bantuan tersebut masih dalam bentuk sebatas imbauan.

Akibatnya, untuk menagih utang pajak dari aset penanggung pajak yang 
ada di negara/yurisdiksi mitra atau yang asetnya berada di negara/yurisdiksi 
mitra, Indonesia tidak dapat meminta bantuan kepada negara/yurisdiksi 
mitra tersebut.

Padahal potensi keberadaan aset warga negara Indonesia di luar negeri 
cukup besar. Berdasarkan data dari hasil studi yang dilakukan oleh McKinsey 



Harmoni Cinta untuk Negeri

7

and Company pada Desember 2014, terdapat US$ 250 miliar atau sekitar Rp 
3.250 triliun aset warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Jumlah aset warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tersebut 
adalah data enam tahun yang lalu. Kondisi tahun ini boleh jadi menunjukkan 
angka yang jauh lebih tinggi lagi dari data enam tahun lalu.

Data dari Credit Suisse Global Wealth Report dan Allianz Global Wealth 
Report bahkan menemukan angka nominal aset yang lebih tinggi lagi, yaitu 
mencapai sekitar Rp 11.125 triliun.

Data tersebut memang masih perlu diteliti dan dianalisis kembali apakah 
benar dan valid sampai kepada data rincian pemilik asetnya. Kemudian dari 
data deklarasi harta saat periode amnesti pajak, harta warga negara Indonesia 
yang tersimpan di luar negeri adalah mencapai sebesar Rp 1.036,7 triliun.

Dengan kata lain, ada selisih sebesar Rp 2.213 triliun jika dibandingkan 
dengan data yang dirilis oleh McKinsey. Selanjutnya, dari data Automatic 
Exchange of Information (AEoI) tahun 2018, aset warga negara Indonesia di 
luar negeri sebesar Rp 1.300 triliun.

Jika data ini disandingkan dengan nilai aset warga Indonesia yang dirilis 
McKinsey dan data amnesti pajak masih ada selisih sebesar Rp 913 triliun. 
Jumlah ini perlu ditelusuri lagi untuk memperoleh keyakinan bahwa datanya 
memang valid.

Bisa dikejar

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa potensi aset wajib pajak yang 
ada di luar negeri sangat besar. Data-data aset tersebut sudah ada dan dimiliki 
oleh otoritas perpajakan sebagai hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Jika selama ini otoritas perpajakan masih kesulitan untuk mendeteksi 
dan melakukan tindakan penagihan aktif untuk penanggung pajak dan/atau 
aset penanggung pajak yang berada di luar negeri, hal ini karena belum ada 
ketentuan yang mengatur terkait bantuan penagihan dari negara mitra.
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Pertanyaannya, setelah ketentuan bantuan penagihan ini disetujui, masih 
mungkinkah menyembunyikan aset di luar negeri? Pengaturan bantuan 
penagihan pajak ini bisa berdampak positif bagi penegakan hukum pajak.

Pertama, otoritas perpajakan memiliki kewenangan untuk melaksanakan 
bantuan dan meminta bantuan penagihan pajak kepada negara mitra secara 
resiprokal. Ini berarti penagihan aktif dapat dilakukan walaupun penanggung 
pajak dan/atau aset penanggung pajak ada di luar negeri.

Kedua, penanggung pajak akan berpikir ulang jika berniat menyem-
bunyikan asetnya di luar negeri karena keberadaannya dapat diketahui dan 
tetap dapat dilakukan tindakan penagihan pajak atas aset tersebut.

Ketiga, wibawa pemerintah, dalam hal ini otoritas perpajakan menjadi 
lebih terlihat di mata penanggung pajak. Hal ini dapat bermuara pada 
tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan pajak.

Dengan pemberlakuan bantuan penagihan ini, otoritas perpajakan dapat 
menunjukkan kinerja yang lebih optimal dalam mengumpulkan penerimaan 
negara. Dalam prosesnya, pembahasan terkait ini akan dilakukan DPR.

Menarik ditunggu keputusan yang akan dibuat terkait dengan 
pemberlakuan aturan ini. Seluruh masyarakat berdoa agar keputusan yang 
diambil akan berdampak positif bagi Tanah Air dan mampu meningkatkan 
kesejahteraan seluruh warga negara.

Penulis: Teddy Ferdian
Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

KPP Pratama Kisaran
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dan Kesetaraan dalam 

Hukum Pajak

A da yang menarik dalam rapat kerja pembahasan RUU KUP di Komisi 
XI DPR yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri 
Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Senin (28/06/2021). Pemerintah 

mengusulkan kesetaraan pengenaan sanksi dalam upaya hukum.

Pemerintah berencana mengenakan sanksi kepada wajib pajak jika putusan 
peninjauan kembali (PK) mengabulkan permohonan Ditjen Pajak (DJP). 
Benarkah usulan tersebut mengakibatkan ketidakpastian pajak makin tinggi 
atau justru menciptakan kesetaraan dalam hukum pajak?

Seperti diketahui, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 
memberi kewenangan otoritas pajak untuk melakukan pengujian atas kepatuhan 
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wajib pajak melalui fungsi penegakan hukum (law enforcement), salah satunya 
melalui pemeriksaan pajak (tax audit).

Sering kali keputusan yang diterbitkan, sebagai akibat pelaksanaan 
penegakan hukum, menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan otoritas 
pajak. Salah satu contoh keputusan yang dimaksud adalah Surat Ketetapan 
Pajak (SKP).

Untuk memberi rasa keadilan dan kepastian hukum atas penetapan tertulis 
yang diterbitkan DJP, UU telah memberikan hak kepada wajib pajak untuk 
mengajukan serangkaian upaya hukum. Upaya hukum itu mulai dari keberatan, 
banding, hingga upaya hukum luar biasa berupa PK ke Mahkamah Agung (MA).

Sesuai dengan UU KUP, proses keberatan dan banding menangguhkan proses 
penagihan pajak atas jumlah pajak yang tidak disetujui wajib pajak. Sebagai 
imbangannya, Pasal 27 ayat (5d) UU KUP mengatur jika permohonan banding 
ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi 
berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi 
dengan pembayaran pajak sebelum pengajuan keberatan.

Pengenaan sanksi tersebut dapat dipahami mengingat tertundanya 
pemasukan pajak ke kas negara. Bandingkan dengan wajib pajak lain yang 
tidak mengajukan keberatan maupun banding, jumlah pajak yang masih harus 
dibayar wajib dilunasi dalam tempo satu bulan sejak SKP diterbitkan.

Pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 27 ayat (5d) UU KUP 
adalah konsekuensi logis karena adanya perlawanan atas Surat Keputusan 
Keberatan yang telah terbukti benar berdasarkan pada putusan Hukum 
Pengadilan Pajak, tertundanya pembayaran, lebih lamanya penagihan pajak. 
Pengenaan sanksi administrasi itu telah dibenarkan Mahkamah Konstitusi 
melalui Putusan Nomor 30/PUU-X/2012.

Lain halnya dengan PK, permohonan PK tidak menangguhkan pelaksanaan 
putusan Pengadilan Pajak, termasuk dalam putusan pemberian imbalan 
bunga. Adapun pemberian imbalan bunga dilakukan bila putusan banding 
mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak. Putusan banding yang 
mengabulkan permohonan wajib pajak juga mengakibatkan gugurnya sanksi 
Pasal 27 ayat (5d) KUP.
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Lantas, persoalan kemudian muncul ketika di kemudian hari, DJP 
mengajukan PK dan MA mengabulkan permohonan DJP.

Memang, UU Cipta Kerja telah memberikan kewenangan DJP untuk 
menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan melalui 
penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Namun, regulasi itu luput memberikan 
kewenangan kepada DJP untuk menagih sanksi administrasi. Padahal, sanksi 
administrasi berupa denda sesuai Pasal 27 ayat (5d) UU KUP sudah terlanjur 
gugur karena pelaksanaan putusan banding.

Keadilan Mendorong Kepatuhan

Fondasi penegakan hukum pajak didasarkan kepada UU Perpajakan. 
Adam Smith menyebut syarat pemungutan pajak yang baik harus memenuhi 
empat asas, yakni kesamaan (equality) dan keadilan (equity), kepastian hukum 
(certainty), tepat waktu (convenient of payment), dan  economic of collection. 
Suatu kebijakan dikatakan adil bila terdapat keseimbangan hak dan kewajiban 
antara wajib pajak dan fiskus.

Fondasi penegakan hukum yang berikutnya adalah penerapan 
sanksi perpajakan. Meski bukan satu-satunya, peraturan yang adil dapat 
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketaatan timbul dengan 
sendirinya jika hukum dirasa adil.

Santoso Brotodihardjo (1978) menyatakan hukum pajak harus memberi 
jaminan hukum yang perlu untuk mendapatkan keadilan yang tegas, baik 
untuk negara maupun untuk warganya. Untuk itu, para wajib pajak harus 
mendapatkan jaminan hukum agar mereka tidak diperlakukan dengan 
semena-mena oleh fiskus dan aparaturnya.

Santoso mengatakan ada jaminan hukum bagi wajib pajak untuk 
menggunakan upaya hukum keberatan dan banding tersebut. Sebagai 
imbangannya, fiskus harus mendapat jaminan hukum agar pekerjaan 
pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan lancar dan percobaan 
penghindaran pajak oleh wajib pajak dapat dicegah.
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Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan upaya hukum bagi wajib 
pajak selalu disertai sanksi bagi wajib pajak yang mencoba menghindarkan 
diri dari kewajiban perpajakannya.

Selain berfungsi sebagai  generale preventive  atau pencegahan umum 
terjadinya suatu pelanggaran hukum, adanya sanksi juga dimaksudkan untuk 
memperbaiki pelaku yang melakukan pelanggaran hukum.

Bila kita teliti lebih jauh, belum adanya regulasi yang mengatur pengenaan 
sanksi administrasi apabila putusan PK MA mengabulkan permohonan DJP. 
Hal ini jelas menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam pelaksanaan hak 
dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus.

Sebagai wujud keseimbangan/kesetaraan (mutual respect) dari pemberian 
kesempatan dan imbalan bunga, pengenaan sanksi sebagaimana diterapkan 
pada proses banding, sangat patut untuk diimplementasikan.

Toh, seperti pada keberatan atau banding, sanksi yang timbul masih 
bersifat abstrak normatif. Sanksi baru dikenakan kepada wajib pajak jika 
permohonan PK DJP dikabulkan MA, baik sebagian atau seluruhnya.

Penulis: Sri Lestari Pujiastuti
Kepala Seksi Pengawasan IV KPP PMA Satu
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13UU HPP, Konsolidasi 
Fiskal yang 
Berkeadilan

P residen telah menandatangani RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) pada tanggal 29 Oktober 
2021. Beleid ini adalah omnibus law ketiga di bidang perpajakan dalam dua 

tahun terakhir setelah Perppu Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 
serta UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi payung hukum bagi Pemerintah dalam 
memperlebar defisit anggaran di atas 3% dari PDB sebagai bagian dari upaya luar 
biasa dalam menyelamatkan perekonomian karena pandemi Covid-19. Pelebaran 
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defisit anggaran tahun 2020 yang mencapai 6,15% tampaknya membuahkan hasil 
dilihat dari kontraksi ekonomi Indonesia pada tahun 2020 yang hanya sekitar 
2,07%. Namun demikian, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 juga mengamanatkan 
defisit anggaran akan kembali menjadi 3% dari PDB pada tahun anggaran 2023. 
Amanat inilah yang mengharuskan pemerintah melakukan konsolidasi fiskal yang 
diterjemahkan dalam penerbitan UU HPP sebagai upaya untuk meningkatkan 
penerimaan negara untuk menurunkan defisit anggaran.

Upaya konsolidasi fiskal dalam UU HPP dapat dilihat dari pengaturan tarif 
pajak. Untuk PPh Orang Pribadi, UU HPP mengatur penambahan lapisan tarif 
tertinggi sebesar 35% untuk rentang penghasilan di atas Rp 5 Milyar. Hal ini 
merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari orang 
pribadi superkaya sekaligus menegaskan peran pajak sebagai sarana redistribusi 
penghasilan. Untuk tarif PPh Badan, UU HPP membatalkan rencana penurunan 
tarif PPh Badan yang dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 semula direncanakan 
sebesar 20% pada tahun 2022. Dengan demikian, tarif PPh Badan akan tetap sebesar 
22% pada tahun 2022. Meski pun tarif PPh Badan tetap, namun tarif ini faktanya 
masih lebih rendah dibandingkan dengan tarif rata-rata negara G-20 (24,1%) dan 
negara OECD (22.81%). Kebijakan terkait tarif yang terakhir adalah kenaikan 
tarif PPN menjadi 11% pada April 2022 dan akan menjadi 12% pada Januari 2025. 
Keseluruhan kebijakan tarif pajak ini tentunya akan memberi dampak positif pada 
penerimaan untuk meningkatkan tax ratio yang selama beberapa tahun terakhir 
mengalami tren penurunan.

Selain melalui tarif pajak, konsolidasi fiskal juga dilakukan melalui perluasan 
basis pajak (tax base). Perluasan basis pajak dapat dilihat pada perubahan rezim 
pemajakan atas natura. Apabila dalam UU sebelumnya pemajakan atas natura 
dilakukan di level perusahaan (dengan tidak boleh membiayakan secara fiskal), 
UU HPP mengubahnya menjadi pemajakan di level penerima (dengan boleh 
membiayakan di sisi pemberi dan merupakan penghasilan di sisi penerima). Latar 
belakang utamanya adalah adanya kecenderungan perusahaan untuk memberikan 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan melalui pemberian natura karena tarif 
pajak efektifnya adalah tarif PPh Badan yang Iebih kecil dibandingkan dengan 
tarif PPh OP. Dengan mengubah menjadi rezim pemajakan di sisi penerima, 
maka basis pajak atas natura bergeser menjadi penghasilan orang pribadi yang 
menerimanya yang dapat dikenakan tarif lebih tinggi sesuai tarif PPh OP.
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Di sisi PPN, perluasan basis pajak dapat dilihat dari dihapuskannya beberapa 
jenis barang dan jasa yang sebelumnya dikecualikan dari pengenaan PPN, 
Meskipun sebagian besar barang dan jasa yang semula dikecualikan tersebut 
kemudian diberikan fasilitas dibebaskan, ada beberapa barang yang secara 
substansi kemudian menjadi dikenakan PPN seperti barang hasil penambangan 
yang diambil langsung dari sumbernya dan emas yang digunakan bukan untuk 
kepentingan cadangan devisa. Perluasan basis pajak ini dimaksudkan agar 
pemberian fasilitas PPN lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran serta 
dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Tetap Berkeadilan

Penerjemahan konsolidasi fiskal dalam beberapa perubahan di atas memang 
ditujukan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Namun demikian, 
penempatan asas keadilan pada urutan pertama di Pasal 1 ayat (1) UU HPP 
menyiratkan bahwa tujuan mulia untuk meningkatkan penerimaan negara 
tetap wajib mempertimbangkan aspek keadilan dalam penerapannya. Atas dasar 
hal inilah, perluasan basis pajak pada uraian sebelumnya tetap disertai dengan 
pengaturan-pengaturan yang memastikan pemenuhan atas aspek keadilan ini.

Kebijakan konsolidasi fiskal dalam tarif PPh dibarengi dengan beberapa 
perubahan yang memastikan perlindungan bagi wajib pajak yang berada pada 
lapisan bawah. Kelompok pengenaan tarif pada lapisan pertama diperlebar, yang 
semula sampai rentang Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 50 juta menjadi Rp 
60 juta. Ketentuan ini memastikan masyarakat yang memiliki penghasilan kena 
pajak sampai Rp 5juta sebulan tetap dikenakan tarif lapisan pertama sebesar 5%. 
Selanjutnya, pelaku usaha UMKM juga tetap dipastikan mendapatkan fasilitas 
tarif. Bagi UMKM orang pribadi, yang selama ini dikenakan tarif 0,5% atas seluruh 
peredaran bruto setahun menjadi hanya dikenakan pajak final ketika peredaran 
brutonya melewati Rp 500 juta. Sementara untuk pelaku UMKM Badan tetap 
dapat menikmati fasilitas penurunan tarif 50% sesuai pasal 31E UU PPh.

Kebijakan perluasan basis pajak di PPN juga diimbangi dengan perluasan 
pemberian fasilitas PPN dibebaskan. Sebagian besar jenis barang dan jasa yang 
dihapus daftar pengecualian pengenaan PP dimasukkan dalam daftar barang/
jasa tertentu yang bersifat strategis yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari 
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pengenaan PPN. Barang/jasa yang dibebaskan ini termasuk di dalamnya barang 
kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan 
beberapa jenis jasa lainnya. Ketentuan ini memastikan masyarakat berpenghasilan 
rendah tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi barang/jasa tersebut.

Konsolidasi Fiskal melalui instrumen, pajak dalam UU HPP ini memiliki tujuan 
yang mulia untuk mencapai target penurunan defisit anggaran sebagaimana 
diamanatkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Meski demikian, literatur menunjukkan 
aspek keadilan harus menjadi salah satu pertimbangan utama yang menentukan 
kesuksesan (sustainability) kebijakan konsolidasi fiskal (Kaplanoglou, Rapanos, 
& Bardakas, 2015; IMF; 2012). UU HPP hadir dengan semangat untuk mencapai 
keseimbangan ini, di satu sisi mampu meningkatkan penerimaan negara 
sementara di sisi lain tetap menjaga rasa keadilan masyarakat.

Penulis: I Wayan Agus Eka
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Kupang
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UU Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan, 
Sebuah Jalan Menuju 

Kemaslahatan 
Bersama  

S ecara resmi sejak tanggal 29 Oktober 2021, Undang-undang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah berlaku seiring Pemerintah 
menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tersebut merupakan tonggak penting 
bagi dunia perpajakan Indonesia. 

Pada masa pandemi di mana kebijakan perpajakan lebih banyak diabdikan 
sebagai insentif penyambung hidup pelaku usaha, justru pemerintah pada 
saat ini sanggup untuk memulai sebuah usaha membangun maha karya 
yang agung, yakni membangun fondasi dan merancang bangunan sistem 
perpajakan yang kokoh untuk masa yang akan datang.
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan memadukan prinsip gotong royong, kesetaraan, fairness, 
kebutuhan jangka pendek, pentingnya visi jangka panjang, komitmen 
pada kebaikan bersama, kemudahan dan kesederhanaan. Atas hal tersebut, 
Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini bercorak omnibus, 
yakni mengubah sekaligus beberapa Undang-undang bidang perpajakan dan 
menyapu isu yang luas terbentang, mulai dari urusan administrasi, perbaikan 
tata kelola, penguatan otoritas, penyesuaian substansi mengikuti dinamika 
model bisnis hingga upaya merawat lingkungan yang lestari.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan sebuah 
jalan menuju kemaslahatan bersama, lebih dari pokok sektornya, yakni 
sektor ekonomi kehidupan bangsa dan negara, termasuk masyarakat sebagai 
subyek utamanya serta lingkungan yang menjadi ruang hidupnya. Pajak 
sebagai saka guru perekonomian bangsa dijadikan sebagai kewajiban bagi 
masyarakat dengan secara utuh memperhatikan prinsip-prinsip gotong 
royong, kesetaraan dan fairness. Keberlangsungan hidup bersama pada ruang 
bersama yang bergantung pada kelestarian lingkungan hidupnya tidak luput 
dari jangkauan undang-undang ini, yakni dengan adanya Pajak Karbon. 

Bertitik tolak dari asas pembentukan undang-undang ini, yakni keadilan, 
kesederhanaan, efisiensi, kepastian  hukum, kemanfaatan dan kepentingan 
nasional serta bertitik tolak pada tujuan  pembentukannya, yakni:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan 
perekonomian

2. Mengoptimalkan penerimaan negara

3. Mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian 
hukum

4. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang 
konsolidatif, dan perluasan basis pajak

5. Meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sangat akomodatif 
dalam menangkap suara dan aspirasi masyarakat. Beberapa diskursus 
perluasan obyek Pajak Pertambahan Nilai yang beberapa bulan kemarin 
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cukup hangat didiskusikan, pada nyatanya pemerintah mengakomodir hal 
tersebut.

Di samping itu, salah satu hal yang ingin penulis kemukakan secara 
lebih luas sebagai bahasan dalam tulisan ini adalah bahwa Undang-Undang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki roh dan jiwa yang merupakan 
pengejawantahan dari  peneguhan prinsip perpajakan di mana yang mampu 
membayar lebih tinggi, sebaliknya yang tidak mampu akan dibantu. 

Dalam hal Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), Undang-
Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini masih mempertahankan 
keberadaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai salah satu 
pengurang untuk menetapkan besarnya  PPh WP OP  yang terhutang.  PTKP 
yang ditetapkan sebesar Rp 4,5 juta sebulan atau Rp 54 juta setahun. Hal ini 
tercantum dalam Pasal 7 Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Terkait juga dengan Pajak Penghasilan WP OP, Undang-Undang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah mengubah tarif dan bracket Pajak 
Penghasilan WP OP. Pada ketentuan lama, lapisan pertama dengan tarif Pajak 
Penghasilan sebesar 5 % berlaku untuk penghasilan kena pajak dengan interval 
0 – Rp 50 juta. Sementara pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan interval penghasilan kena pajak tersebut diperlebar dari 0 – Rp 60 
juta dengan tarif Pajak Penghasilan yang tidak berubah, yakni 5 % (Pasal 17 
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Dengan ketentuan lama, seseorang dengan penghasilan kena pajak 
sebesar Rp 60 juta akan memiliki kewajiban Pajak Penghasilan sebesar Rp 
4 juta. Namun dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, seseorang 
dengan penghasilan kena pajak yang sama akan memiliki kewajiban Pajak 
Penghasilan sebesar Rp 3 juta. Hal ini tidak lain dan tidak bukan merupakan 
dukungan yang kuat dari pemerintah atas keberadaan masayarakat (WP OP) 
yang berpenghasilan rendah agar dapat berkurang beban kewajibannya.

Begitupun bagi WP OP dengan peredaran bruto tertentu yang pengenaan 
pajaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, terdapat 
keberpihakan pemerintah dalam hal ini terkait dengan keberadaan undang-
undang perpajakan yang baru ini. Sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 7 ayat (2a) Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang 
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menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran 
bruto sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) 
tahun pajak. 

Atas hal tersebut maka WP OP yang yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 
belum akan memiliki kewajiban Pajak Penghasilan sepanjang peredaran 
brutonya dalam satu tahun pajak belum mencapai di atas Rp 500 juta. 
Sebaliknya, terhadap WP OP super kaya dengan penghasilan kena pajak di 
atas Rp 5 miliar dikenai tarif lebih tinggi, yakni 35 persen (Pasal 17 Undang-
undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan). 

Dua klausul di atas merupakan suatu tengara yang nyata atas adanya 
prinsip perpajakan di mana yang mampu membayar lebih tinggi, sebaliknya 
yang tidak mampu akan dibantu yang kesemuanya dihadirkan dalam undang-
undang perpajakan yang baru tersebut. Di sini pula hadir suatu fragmen 
yang telah menjadi konstanta sosial bahwa pajak adalah sarana distribusi 
pendapatan yang paling adil di tengah masyarakat. 

Lebih jauh, secara visioner Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan mengantisipasi dampak perubahan iklim melalui kebijakan Pajak 
Karbon. Sebuah kebijakan afirmatif telah lahir di mana hal ini menunjukkan 
sebuah komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengurangi emisi 
karbon menuju masa depan yang lebih bersih, sehat, dan lestari. Alih-alih 
menjadi pungutan baru, Pajak Karbon justru menjadi instrumen dan katalis 
yang memastikan peta jalan pengurangan emisi yang menjadi komitmen 
bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Pajak Karbon memungkinkan 
pemerintah mengakselerasi terwujudnya kebijakan lingkungan hidup dan 
energi yang holistik dan komprehensif.

Dari uraian di atas, nyata adanya bahwa Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan sebuah 
jalan menuju kemaslahatan bersama. Pengenaan pajak yang secara utuh 
memperhatikan prinsip-prinsip gotong royong, kesetaraan dan fairness 
serta pertimbangan kuat untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan 
di samping hal-hal lain yang termaktub dalam undang-undang tersebut 
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yang belum terjabarkan dalam tulisan ini - adalah suatu keniscayaan atas 
jalan tersebut. Pada akhirnya, kita sebagai subyek yang terlibat di dalamnya 
harus sepenuhnya mendukungnya karena muara dari semuanya adalah 
kemaslahatan kita bersama. 

Penulis: Suwandi
Kepala KP2KP Kaimana
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Penumpang Gelap!

S alah satu penghambat kinerja penerimaan pajak nasional selama ini 
adalah rendahnya rasio pajak. Sedangkan rendahnya rasio pajak di 
Indonesia berasal dari banyaknya kegiatan ekonomi yang sulit atau 

tidak dapat dideteksi oleh pemerintah (shadow economy). Ironisnya, mereka 
tidak membayar pajak tetapi menikmati berbagai fasilitas yang dibangun 
dan disediakan pemerintah. Mereka itulah para penumpang gelap di “Kapal” 
Indonesia!

  Kurang lebih seperti itulah gambaran yang bisa kita lihat dari hasil 
penelitian Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) selama beberapa tahun belakangan. Berdasarkan data terbaru yang 
dipublikasikan oleh OECD pada laporan  Revenue Statistics in Asia and the 
Pacific 2021,  rasio pajak  Indonesia berkisar 11,6%.1 Itu artinya rasio pajak 
nasional hanya lebih tinggi dari Laos jika dibandingkan dengan negara-negara 
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di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, juga hanya lebih tinggi dibandingkan 
dengan Bhutan yang merupakan negara kecil di Asia Selatan. Sebuah kondisi 
yang patut mendapat perhatian kita semua. 

Adanya Laporan OECD di atas seolah memperkuat hasil penelitian-
penelitian sebelumnya. Salah satu diantaranya adalah penelitian yang 
dilakukan Rusell (2010). Rusell menyatakan bahwa komponen terbesar 
penyebab tax gap atau kesenjangan pajak di banyak negara adalah keberadaan 
shadow economy. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyatakan bahwa 
kesenjangan pajak adalah selisih antara potensi penerimaan pajak sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dengan realisasi penerimaan pajak yang 
berhasil dikumpulkan. Singkatnya, kesenjangan pajak merupakan indikator 
untuk menggambarkan ketidakpatuhan pajak (tax noncompliance).

Tambahnya, kesenjangan pajak di Indonesia termasuk kategori tidak 
normal. Hal itu lantaran jika dibandingkan dengan negara-negara lain 
di dunia, kesenjangan pajak Indonesia berada di atas kesenjangan pajak 
normal atau international tax gap benchmarking.2 Sri Mulyani menjelaskan 
kesenjangan pajak normal saat ini adalah 3,6%. Sedangkan kesenjangan pajak 
nasional adalah 8,5%. Hal ini berarti ada kesenjangan pajak  sebesar 4,9% yang 
harus dipangkas. Namun demikian, tidak ada satupun negara di dunia yang 
mampu mewujudkan kepatuhan pajak seratus persen. Bahkan negara maju 
sekalipun.3

Sri Juli Asdiyanti Samuda dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 
Volume 19, Nomor 1 yang diterbitkan pada Juli 2016 mengingatkan bahwa ada 
potensi pajak yang hilang dalam jumlah besar di Indonesia selama rentang 
waktu 2001 – 2013 karena shadow economy. Samuda menyatakan bahwa 
potensi pajak yang hilang karena shadow economy di Indonesia mencapai  
Rp11.172,86 miliar. Hal itu artinya ada sekitar 1% dari rata-rata Produk 
Domestik Bruto per triwulan yang potensi pajaknya hilang karena shadow 
economy.     

Berkaca dari uraian di atas maka sangat wajar jika keberadaan shadow 
economy perlu untuk diawasi sehingga mereka dapat dideteksi. Harapannya 
mereka melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terkper pada tahun 2003 
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pernah menyatakan bahwa kebanyakan pelaku usaha yang terlibat dalam 
shadow economy  tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Kondisi itu mengakibatkan 
adanya jarak yang semakin melebar antara jumlah wajib pajak yang (sudah) 
terdaftar dan wajib pajak yang berpotensi terdaftar. 

Dengan segala daya dan upaya, pemerintah senantiasa berusaha mencari 
solusi terbaik atas masalah shadow economy yang membelenggu bangsa 
selama ini. Akhirnya setelah melalui serangkaian jalan yang panjang dan 
proses tidak kenal lelah, usaha itu mulai menunjukkan hasil nyata. Hasil itu 
adalah adanya kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI untuk merintis 
jalan dalam rangka mendeteksi keberadaan para pelaku ekonomi yang 
bersembunyi dibalik shadow economy. 

Hal itu ditandai dengan diberlakukannya dua undang-undang yang 
berdampak sangat signifikan terhadap perpajakan nasional. Undang-undang 
itu adalah Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 (UU No.11 Tahun 
2020) tentang Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang diberlakukan pada tahun 
lalu dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU No.7 Tahun 2021) tentang 
Harmonisasi Perpajakan yang diberlakukan di bulan kemarin. Dengan 
diberlakukannya kedua undang-undang itu seolah memberikan berita 
gembira bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Mendeteksi Penumpang Gelap Berdasar UU No.11 Tahun 
2020 

Berita gembira yang pertama adalah adanya perubahan terkait UU 
PPN/PPnBM sehubungan dengan diberlakukannya UU No.11 Tahun 2020. 
Perubahan itu terlihat dari adanya kewajiban untuk mencantumkan NIK 
(Nomor Induk Kependudukan) pembeli yang tidak memiliki Nomor Pokok 
wajib pajak (NPWP) di faktur pajak. Kewajiban itu hanya diberlakukan bagi 
pembeli yang merupakan Warga Negara Indonesia. Ketentuan itu diatur 
dengan jelas dalam perubahan Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN/PPnBM. 

Sebelumnya, jenis data yang harus dicantumkan dalam faktur pajak sesuai 
ketentuan pajak yang berlaku hanya sebatas pada nama, alamat, dan NPWP 
pembeli Barang kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Akan 
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tetapi dalam transaksi sehari-hari yang terjadi di masyarakat kita, banyak 
faktur pajak yang bagian kolom NPWP pembeli diisi dengan 00.000.000.0-
000.000. Hal itu akhirnya mengakibatkan tidak dapat ditelusurinya 
pelaksanaan kewajiban pajak atas nama wajib pajak atau Pengusaha Kena 
Pajak (PKP) dengan nama dan atau alamat seperti yang tercantum dalam 
faktur pajak.

Kondisi di lapangan seperti yang terjadi di atas seolah menunjukkan 
adanya perilaku pada beberapa wajib pajak sebagai pembeli atau PKP penjual 
yang berniat dengan sengaja ingin menghindar dari kewajiban PPN. Hal itu 
dilakukan dengan cara menyembunyikan identitas dirinya sebagai pembeli 
ke PKP penjual. Dampaknya adalah ketika PKP penjual melaporkan data 
pembeli yang tertulis di faktur pajak dalam SPT Masa PPN, identitas pembeli 
BKP dan atau JKP tidak dapat dideteksi dengan baik oleh pemerintah yang 
diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak.  

Selain itu, juga terdapat modus lain yang dilakukan oleh beberapa PKP 
penjual. Mereka dengan sengaja menuliskan NPWP pembeli 00.000.000.0-
000.000 di faktur pajak keluarannya. Hal itu dilakukan karena PKP penjual 
tersebut memang tidak peduli dengan aturan perpajakan yang berlaku karena 
dipandangnya rumit. Akan tetapi juga ada tujuan lain PKP penjual yaitu 
untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya demi mengeruk keuntungan 
sebesar mungkin. Padahal tindakan tersebut sangat merugikan penerimaan 
pajak yang sedang tertekan karena pandemi Covid-19 seperti sekarang. 

Namun demikian, tidak semua PKP diwajibkan oleh pemerintah untuk 
mencantumkan identitas pembeli BKP atau penerima JKP. Berdasarkan Pasal 
13 ayat (5) huruf a UU PPN/PPn BM dinyatakan bahwa PKP pedagang eceran 
diizinkan membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai 
identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Dengan syarat PKP 
pedagang eceran benar-benar melakukan penyerahan BKP dan atau JKP 
kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
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Mendeteksi Penumpang Gelap Berdasar UU No.7 Tahun 2021

Berita gembira yang kedua adalah adanya integrasi data kependudukan 
dengan sistem administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam UU No.7 
Tahun 2021. Hal itu terwujud karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) 
akan berfungsi sebagai NPWP. Dengan kata lain, semua orang yang lahir di 
Indonesia dan atau bertempat tinggal di Indonesia yang memenuhi syarat 
kependudukan untuk memiliki NIK otomatis terdaftar sebagai wajib pajak.  

Sebenarnya, rencana pemerintah untuk melakukan integrasi berbagai 
data yang ada untuk tujuan perpajakan sudah tercantum dalam UU No.16 
Tahun 2009. Rencana itu sudah ada lebih dari satu dasawarsa lalu. Hal itu 
tertuang dalam Pasal 35A UU No.16 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa 
setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP), wajib 
memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada 
Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, integrasi data kependudukan 
dengan sistem administrasi perpajakan bukan barang baru.

Semangat integrasi ini sejatinya ditujukan untuk memberikan kemudahan 
administrasi bagi masyarakat. Terlebih jika dicermati banyak kesamaan 
antara NIK dan NPWP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa NIK adalah nomor 
identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada 
seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Selain itu, NIK juga 
berlaku seumur hidup dan selamanya saat tinggal di Indonesia.

Jika diperhatikan dengan seksama, hal yang mirip juga berlaku pada 
NPWP. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU No.16 Tahun 
2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP adalah 
nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sebuah sarana dalam 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib 
pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Seperti halnya 
NIK, NPWP juga diberikan sekali kepada wajib pajak dan berlaku seumur 
hidup. 

Berangkat dari berbagai kesamaan di atas maka sudah selayaknya jika 
diberlakukan satu nomor identitas bersifat tunggal untuk memperoleh 
berbagai layanan publik di Indonesia. Dwi Astuti, salah satu Kasubdit 
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Direktorat P2 Humas, Direktorat Jenderal Pajak pernah menyatakan bahwa 
integrasi NIK dan NPWP sebenarnya merupakan praktik yang sudah biasa 
dilakukan di banyak negara maju di dunia.4 Dengan demikian, integrasi NIK 
dan NPWP merupakan hal jamak yang dilakukan negara di dunia.

Tambahnya, penerapan integrasi data di negara maju biasanya berbentuk 
social security number (SSN). Identitas penduduk yang tertulis dalam 
SSN tersebut memiliki banyak fungsi. Dengan demikian, hanya dengan 
menggunakan satu nomor tunggal maka setiap ada bayi yang lahir di negara 
maju langsung memperoleh SSN yang bisa digunakan untuk berbagai 
kepentingan, misalnya:

• Alamat tempat tinggal;
• Perbankan (membuka tabungan, deposito atau kredit);
• Pajak;
• Kependudukan;
• Asuransi;
• Kesehatan;
• Izin usaha; dan sebagainya.

Namun satu yang pasti bahwa dengan diberlakukannya NIK sebagai 
NPWP tidak lantas berarti bahwa semua orang wajib membayar pajak. Ada 
syarat subjektif dan syarat objektif perpajakan yang harus dipenuhi terlebih 
dahulu. UU No.7 Tahun 2021 telah menegaskan bahwa wajib pajak orang 
pribadi karyawan baru dikenakan PPh jika penghasilan netonya melebihi 
batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu, para pelaku Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga baru dikenakan PPh final jika 
peredaran usaha dalam suatu tahun pajak di atas Rp500 juta.

Dengan demikian, adanya integrasi NIK dengan NPWP tidak perlu 
dikhawatirkan sama sekali oleh wajib pajak patuh. Hal itu karena sejatinya 
integrasi ini bertujuan hanya untuk menyasar para pelaku shadow economy 
yang selama ini tidak patuh pajak. Akan tetapi mereka ikut menikmati 
berbagai fasilitas publik yang disediakan pemerintah. Sudah saatnya mereka 
yang menjadi penumpang gelap di “Kapal” Indonesia menjadi gusar setelah 
sekian lama tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar. 
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Penutup

Pencantuman NIK dalam faktur pajak keluaran maupun menjadikan 
NIK sebagai NPWP merupakan upaya nyata pemerintah untuk mendeteksi 
para pelaku shadow economy. Mereka telah diberi kebebasan seluas-luasnya 
untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Mereka juga diizinkan 
menerima dan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tetapi mereka 
tidak berkontribusi melakukan pembayaran pajak sama sekali. Ironisnya, 
mereka ikut meneguk manfaat dari berbagai fasilitas publik yang disediakan 
pemerintah dari pembayaran pajak wajib pajak lain tanpa membayar satu 
rupiahpun.

Jika hal itu dibiarkan berlanjut secara terus-menerus tentu saja akan 
sangat mempengaruhi perilaku wajib pajak lain yang sudah patuh pajak. 
Perilaku wajib pajak yang selama ini sudah patuh melakukan kewajiban 
pajaknya bisa jadi ikut berubah menjadi tidak patuh karena terpengaruh para 
pelaku shadow economy yang selalu bersembunyi dan melarikan diri dari 
pengawasan otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak). Sebuah situasi yang 
harus segera dicegah demi terjaganya kepatuhan pajak.

Selain itu juga akan menjadi sangat tidak adil bagi wajib pajak patuh 
jika ada pelaku usaha shadow economy yang sudah seharusnya terdaftar 
sebagai wajib pajak dan atau PKP karena  memiliki omset usaha yang besar 
atau malah besar sekali justru bebas menyembunyikan identitasnya. Bahkan 
dengan bangganya mereka tidak melakukan kewajiban pajak sama sekali, 
baik PPh maupun PPN. Hal itu tentu akan berdampak sangat negatif terhadap 
penerimaan pajak nasional.

Oleh karenanya, keberadaan mereka beserta usahanya harus dideteksi 
dengan cermat agar mereka melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akhirnya mereka 
tidak dapat mengelak dari kewajiban pajaknya lagi. Jadi adanya perubahan 
aturan terkait faktur pajak dengan mencantumkan NIK bagi pembeli yang 
tidak memiliki NPWP dan menjadikan NIK sebagai NPWP hendaknya 
mendapat dukungan semua pihak. Hal itu lantaran pemerintah berusaha 
menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia pajak tanpa terkecuali.
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Namun demikian, pemerintah perlu menjamin kekhawatiran sebagian 
pihak terkait adanya potensi kebocoran data setelah integrasi NIK dan 
NPWP berlangsung. Hal itu sangat penting mengingat kerahasiaan seluruh 
data yang dimiliki Warga Negara Indonesia menjadi tanggung jawab 
negara. Kekhawatiran itu pun sangat beralasan lantaran adanya kebocoran 
data peserta BPJS Kesehatan beberapa saat lalu. Dengan adanya jaminan 
kerahasiaan tersebut maka dengan penuh semangat kita katakan, “Selamat 
Tinggal Penumpang Gelap!”

  

1    https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-
indonesia.pdf

2,3 https://ekonomi.bisnis.com/read/20210628/259/1410747/sri-mulyani-
reformasi-pajak-dapat-turunkan-tax-gap-ke-level-normal

4 https://news.ddtc.co.id/integrasi-nik-dan-npwp-djp-tidak-otomatis-bayar-
pajak-33686?page_y=1020

Penulis: Indrajaya Burnama
Account Representative KPP Pratama Jepara
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UU Harmonisasi 
Perpajakan untuk 

Indonesia Lebih Maju

P andemi Covid-19 menjadi momen tepat dan sudut pandang baru 
dalam menata ulang dan membangun fondasi baru perekonomian. 
Termasuk menata ulang sistem perpajakan Indonesia agar lebih kuat. 

Reformasi perpajakan diselaraskan dengan langkah pemerintah mempercepat 
proses pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas kebijakan fiskal 
sebagai instrumen kebijakan penopang pembangunan nasional. Reformasi 
perpajakan digalakkan dalam upaya meningkatkan tax ratio dan kepatuhan 
pajak (tax compliance) agar menjadi lebih baik.

Reformasi perpajakan juga diharapkan dapat menjadi instrumen dalam 
rangka menciptakan bentuk keadilan serta lebih memberikan kepastian 
hukum dalam implementasi hak dan kewajiban perpajakan.

Dalam perspektif yang lebih luas, kita menyadari bahwa reformasi 
perpajakan merupakan suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari bagian 
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agenda reformasi yang sedang berlangsung, Berbagai dimensi reformasi harus 
diupayakan dengan optimal selaras dengan praktik-praktik terbaik termasuk 
di dalamnya bagaimana mempertimbangkan dinamika global yang sedang 
berkembang menuju masa depan yang semakin terhubung (connected world).

Dalam konteks ini, agenda reformasi perpajakan di Indonesia tidak terlepas 
dari dinamika perubahan iklim usaha dan tren perpajakan dunia. Globalisasi 
ekonomi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan 
yang mendasar terhadap sistem perekonomian dunia, yang ditandai dengan 
semakin meningkatnya transaksi Iintas negara (cross border transactions) dan 
ekonomi digital (digital economy).

Pada beberapa tahun terakhir perpajakan internasional juga diwarnai 
dengan dorongan kepada seluruh negara untuk meningkatkan mobilitas 
sumber daya domestik atau Domestic Resource Mobilization (DRM) melalui 
peningkatan penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan suatu negara.

Perluasan basis pemajakan melalui peningkatan basis pemajakan orang 
pribadi, kesepakatan pajak minimum global (Global Minimum Tax), pengenaan 
pajak atas kekayaan dan properti, pemajakan atas eksternalitas terhadap 
lingkungan, pemajakan transaksi digital, dan kenalkan tarif PPN menjadi isu 
yang mencuat pada tren perpajakan global.

Pemerintah menilai saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan 
reformasi struktural dalam dunia perpajakan Indonesia guna mewujudkan 
cita-cita Indonesia Maju. Untuk mewujudkan cita-cita ini, dibutuhkan APBN 
yang sehat, yang ditopang oleh basis pemajakan yang luas. Dalam rangka 
membangun basis pajak yang luas dan kuat dalam artian reformasi perpajakan 
harus memiliki prinsip adil, sehat, efektif dan akuntabel.

Adil berarti bahwa antar sektor usaha sepatutnya menanggung beban 
pajak yang setara, antar lapisan penghasilan memikul beban pajak sesuai 
kemampuan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak. 

Sistem perpajakan menjadi sehat ketika pajak menjadi sumber penerimaan 
negara yang dapat dioptimalkan. adaptif terhadap dinamika, dibangun 
berdasarkan International Best Practice dan berkelanjutan (sustainable). 
Sistem perpajakan disebut efektif ketika dapat digunakan sebagai instrumen 
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kebijakan secara optimal dan dapat memberikan kemudahan pelayanan untuk 
menekan cost compliance (biaya kepatuhan) wajib pajak, namun di sisi lain 
tetap mampu memastikan kepada seluruh wajib pajak agar melaksanakan 
kewajiban perpajakannya dengan benar. Sistem perpajakan juga harus 
akuntabel, dimana menekankan transparansi dalam proses bisnis dan 
pelaksanannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Sementara itu, pemerintah telah melaksanakan serangkaian kegiatan Focus 
Group Discussion (FGD) dengan berbagai kalangan, termasuk para akademisi, 
pengamat ekonomi dan praktisi perpajakan, asosiasi pengusaha, organisasi 
profesi, serikat pekerja, dan para pemuka organisasi sosial dan keagamaan.

Melalui diskusi dan pembahasan yang sangat konstruktif, pemerintah telah 
menyepakati substansi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sungguh-
sungguh dapat memenuhi kepentingan pemerintah untuk melaksanakan 
reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan perpajakan. Namun 
tetap menjaga iklim usaha, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan 
menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar tidak 
terbebani dengan perubahan kebijakan perpajakan ini serta tetap menjaga 
momentum pemulihan ekonomi yang terkontraksi disebabkan pandemi 
Covid-19.

UU Harmonisasi Pajak mengatur secara komprehensif aturan-aturan 
perpajakan secara menyeluruh yang terdiri atas 9 BAB dan 19 pasal, yaitu 
mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam beberapa UU perpajakan, 
baik UU Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan 
(UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah (UU PPN), UU Cukai, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan 
memperkenalkan Pajak Karbon yang mengubah beberapa ketentuan.

Perubahan atas UU Pajak Penghasllan ditekankan untuk meningkatkan 
keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah 
dan rendah termasuk pengusaha UMKM orang pribadi maupun UMKM 
badan. Pemerintah menyepakati usulan fraksi DPR untuk menaikkan lapisan 
penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif PPh terendah 5% dari 
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penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta yang kemudian berubah 
menjadi Rp60 juta, sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap.

PTKP tidak berubah yaitu sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per 
tahun untuk orang pribadi lajang. Tambahan sebesar Rp4.5 juta diberikan untuk 
WP yang kawin dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk Setiap tanggungan, 
maksimal 3 orang. Ini artinya masyarakat dengan penghasilan sampai dengan 
Rp4,5 juta per bulan tetap terlindungi dan tidak membayar pajak penghasilan 
sama sekali. Sementara, dengan kenaikan batas lapisan (layer) tarif terendah 
ini, justru masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah mendapatkan 
manfaat untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya.

Di sisi lain, perubahan tarif dan penambahan lapisan (layer) Pajak 
Penghasilan orang pribadi sebesar 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 
Rp5 miliar dimaksudkan untuk lebih mencerminkan keadilan bagi orang 
pribadi yang lebih mampu harus membayar pajak lebih besar. Hal ini juga 
tercermin dalam pengaturan kembali natura (fringe benefit) dimana pemberian 
natura untuk pegawai tertentu atau kalangan tertentu ditetapkan menjadi 
obyek pajak penghasilan bagi penerimanya.

Dalam UU HPP juga menegaskan keberpihakan terhadap pelaku usaha 
UMKM baik orang pribadi maupun badan, yaitu bagi WP Orang Pribadi 
UMKM diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak atas 
bagian dari peredaran bruto Rp500 juta setahun artinya para pengusaha kecil 
tersebut tidak membayar pajak sebagai bentuk keberpihakan yang nyata 
kepada masyarakat, dan bagi WP Badan UMKM tetap diberikan fasilitas 
penurunan tarif PPh Badan dalam Pasal 31E.

Penulis: Fuad Hadiy Abustani
Pelaksana Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
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34 Undang-Undang 
Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan, 
Kesederhanaan, 

Efisiensi dan Kepastian 
Hukum Bagi Masyarakat

D ewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik 
Indonesia memutuskan dan mensahkan Undang-undang Republik 
Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Latar belakang 
diterbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-
undang HPP) adalah: Pertama, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 
yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak 
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dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan 
perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam 
upaya peningkatan kesejahteraan keadilan, dan pembangunan sosial.

Kedua, meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan 
dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi 
konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan 
peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan 
kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi 
perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang 
mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan 
kepatuhan sukarela wajib pajak. 

Ketiga, untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus 
pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, diperlukan 
penyesuaian kebijakan di bidang perpajakan dalam 1 (satu) Undang-undang 
secara komprehensif.

Undang-Undang HPP terdiri atas 9 (Sembilan) BAB yang meliputi: Asas; 
Tujuan dan Ruang lingkup; Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Pajak 
Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai; Program Pengungkapan Sukarela Wajib 
Pajak; Pajak Karbon, Cukai; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.  

Undang-undang HPP berazaskan keadilan, kesederhanaan, efisiensi, 
kepastian hukum. kemanfaatan dan kepentingan nasional. Dibentuk dengan 
tujuan untuk: pertama, meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang 
berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Kedua, 
mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional 
secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. 
Ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian 
hukum. Keempat, melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan 
yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan, dan Kelima meningkatkan 
kepatuhan sukarela wajib pajak.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan 
PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Cukai yang diatur dalam Undang-
undang HPP merupakan perubahan atas beberapa pasal dan ayat yang telah 
diatur dalam undang-undang perpajakan sebelumnya dan yang sedang 
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berlaku, sedangkan Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak (PPS) 
dan Pajak Karbon merupakan ketentuan baru. KUP mengatur beberapa 
perubahan antara lain: pengaturan NIK sebagai NPWP, besaran sanksi 
administrasi yang semakin rendah/kecil, batas waktu pengungkapan ketidak 
benaran SPT saat pemeriksaan, Kuasa wajib pajak, daluwarsa penuntutan 
pidana dan penghentian penyidikan PPh mengatur beberapa perubahan 
antara lain: pengenaan pajak atas natura, batas peredaran bruto tidak dikenai 
pajak bagi WP Orang Pribadi dan Tarif PPh Orang pribadi dan Badan. PPN 
mengatur antara lain: pengecualian obyek PPN, Tarif PPN, Kemudahan dan 
kesederhanaan PPN Fasilitas PPN Cukai mengatur antara lain: penegasan 
dengan penambahan jenis barang kena cukai dan kesempatan bagi wajib 
bayar untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan 
membayar sanksi. 

Sedangkan pada PPS mengatur Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan 
diberikan kesempatan untuk secara sukarela mengungkapkan harta yang 
belum diungkapkan saat mengikuti Tax Amnesty atau Wajib Pajak Orang 
Pribadi diberi kesempatan untuk mengungkapkan harta yang diperoleh tahun 
2016 hingga tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. 
Kemudian Pajak Karbon mengatur pengenaan pajak karbon atas pembelian 
barang dan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Perubahan Undang-Undang KUP dan Perubahan Undang-Undang Cukai 
berlaku sejak 29 Oktober 2021, Perubahan Undang-Undang PPh berlaku sejak 
tahun 2022, Perubahan Undang-Undang PPN dan Pajak Karbon berlaku mulai 
bulan April 2022, dan PPS berlaku 1 Januari hingga 30 Juni 2022 (enam bulan) 
saja. 

Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini pada 
prinsipnya memberikan keadilan, mewujudkan kesederhanaan, melaksanakan 
efisiensi, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat 
serta berkontribusi untuk kepentingan nasional.

Penulis: Drs. F.G. Sri Suratno, M.M.
Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Jawa Timur II



Harmoni Cinta untuk Negeri

37

Indonesia’s New  
Tax Law Targets Its 

Growing Middle Class

Indonesia has the  lowest percentage of individual income tax revenue to 
GDP compared to neighbouring countries — 1.3 per cent, compared to 
1.9 per cent in Thailand, 2.1 per cent in Philippines and 2.7 per cent in 

Malaysia. Due to the economic impact of the COVID-19 pandemic and the 
provision of related short-term tax incentives, Indonesian tax revenues in 
2020 contracted 19.7 per cent year-on-year and its overall tax-to-GDP ratio 
is declining.

What does the Indonesian government need to do to raise the revenues needed 
to chart a path to economic recovery from the pandemic?

The answer, as the World Bank argued, lies in taking advantage of a window 
of opportunity to collect more taxes from the expanding middle class. The number 
of individual taxpayers in Indonesia was around 38.7 million in 2019, more than 
doubling since 2009. Of these the majority were wage earners; only 20 per 
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cent were self-employed. Despite recent progress in enlarging the tax base, the 
Indonesian government still needs to focus on reform of two aspects of the tax 
system to get more of the middle class to pay their fair share: tax policy and tax 
administration.

On the policy side, the overhauled tax system contained in the Harmonised 
Tax Law, passed by the parliament in October 2021, is a crucial step forward. The 
law has a focus on progressivity, raising the income threshold for the bottom 5 per 
cent tax bracket from Rp50 million (US$3500) to Rp60 million (US$4200) annually 
while raising the rate on incomes above Rp5 billion (US$350,000) from 30 per cent 
to 35 per cent.

Businesses with annual sales turnovers of less than Rp500 million (US$35,000) 
will be exempt from paying income taxes and employers will face a new fringe 
benefits tax. New compliance measures include a temporary program for taxpayers 
to disclose their unreported assets, and linking individuals’ tax accounts to their 
identity card numbers, replacing the existing tax file number system.

The Indonesian government is currently working hard to formulate 
corresponding regulations to give the law’s provisions legal effect by early 2022. 
To ensure that its tax reforms work, the government should keep in mind that 
optimal tax revenue collection is based on two pillars:  institutional capacity 
and external factors tax experts call the ‘operating context’. This means that in 
addition to improving its institutional capacity, tax authorities need to understand 
how tax administration is shaped by the specific socio-economic, political and 
organisational context in which it occurs.

The current policy reforms have to generate the impression that the new 
system is fairer. In Indonesia, as in many other countries, the taxation system 
provides privileges to wealthy people who earn income from assets — and which 
generally has a lower effective tax rate than the normal rate of business income. 
This perceived unfairness could prevent those in the middle class from entering 
the tax base. It is positive that Indonesia has now taken a bold step in changing the 
tax rates and strengthening the administrative elements for revenue collection.

It is well known that  external factors  such as the health of the economy, 
trust in government and public perceptions of corruption can greatly affect the 
effectiveness of tax administration and the behaviour of potential taxpayers. This is 
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particularly relevant in Indonesia — its middle class has been dubbed ‘professional 
complainers’ by a former finance minister and has high expectations for public 
services. For this reason, the government needs to take special efforts to identify 
and take appropriate steps to minimise compliance gaps — in registration, filing, 
reporting, and paying — caused by these external factors.

Even with a new and fairer tax policy framework, and more public buy-in, 
there are still residual administration challenges. Ongoing administrative reforms 
must be able to convert noncompliant taxpayers — intentional or unintentional — 
to become compliant taxpayers, in a simpler and more efficient way.

One key target group is self-employed taxpayers. In Indonesia, primarily due 
to their low ‘income visibility’, roughly 44 per cent of surveyed self-employed 
taxpayers underreported between 50 and 100 per cent of their actual income. The 
enactment of a new information reporting regime of replacing tax file numbers 
with identity card numbers for easier tracking has potential not only to facilitate 
voluntary compliance but also to deter, detect and address noncompliance issues 
by those in the middle class.

It is worth noting that without wholesale policy reform tax administration 
reform on its own takes a relatively long time to have effects. In some cases like 
Bulgaria, Columbia, Georgia and Mexico, the effects of administrative reform can 
be seen six to ten years after initial implementation. But in Indonesia — where the 
policy and administrative reforms are being carried out in a parallel effort — it 
seems reasonable to hope that the government has ample opportunity to perform 
revenue mobilisation from the middle class and to boost tax revenue collection 
before Indonesia reinstates its 3-per-cent-of-GDP budget deficit ceiling in 2023.

Penulis: Arifin Rosid
Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan

Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan
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Mendulang Peluang 

Pajak Digital

I ndonesia betul-betul harus bisa memanfaatkan momentum presidensi G20 pada 

2022 mendatang. Bukan tanpa sebab, G20 akan menjadi ajang pertemuan para 

pemimpin global membahas tantangan global.

Lewat perhelatan G20, Indonesia turut ambil bagian berbagi dan berdiskusi 

dengan negara lain, mengenai strategi yang telah dan akan dilakukan. Salah satunya 

pentingnya reformasi perpajakan internasional atas pajak ekonomi digital. Hal ini 

sebagai dukungan dari pemulihan ekonomi global.

Ekonomi Digital

Ekonomi berbasis elektronik (digital) atau internet memiliki potensi tinggi bagi 

perekonomian Indonesia. Google, Temasek, dan Bain & Company, dalam Laporan 

e-Conomy SEA, mencatat pada tahun 2021 angkanya diperkirakan mencapai nilai 

total 70 miliar dolar AS. 
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Nilai ini tumbuh (year-on-year) sebesar 49 persen dibandingkan dengan tahun 

2020. Peningkatan tajam ini didukung oleh pertumbuhan niaga daring (e-commerce) 
sebesar 52 persen. Bahkan, pada tahun 2025, secara keseluruhan ekonomi internet ini 

diperkirakan akan mencapai nilai sebesar 146 miliar dolar AS, dengan pertumbuhan 

compound annual growth rate (CAGR) sebesar 20 persen.

Pertumbuhan niaga daring tidak lepas dari peningkatan penetrasi pengguna 

internet. Laporan Survei Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) 2019-2020 (Q2) menunjukkan 196,71 juta jiwa pengguna internet di Indonesia. 

Persentasenya sebesar 73,7 persen dari 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia. 

Jumlah ini naik sekitar 8,9 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, 

penduduk Indonesia yang mengakses internet sebanyak 171,17 juta jiwa, atau 64,8 

persen dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 264,16 juta jiwa. 

Instrumen Pemajakan

Lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 

2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, Pemerintah 

hendak menangkap potensi pemajakan atas aktivitas ekonomi internet ini. Perlakuan 

perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) diatur 

melalui beleid ini. 

Lebih lanjut, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020, 

PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah 

Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE. Selanjutnya, Menteri Keuangan 

menunjuk pelaku usaha PMSE sebagai Pemungut PPN. Hingga sekarang, tercatat 

sedikitnya 87 pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk oleh DJP untuk memungut 

PPN PMSE atas produk digital luar negeri yang dijual di Indonesia. Kewajibannya 

memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak 

Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui 

PMSE.

Upaya Pemerintah ini guna menciptakan keadilan dengan menjaga kesetaraan 

berusaha (level playing field) antara pelaku usaha konvensional dan digital. Tidak 

kalah pentingnya, Pemerintah juga harus segera membuat instrumen pengenaan 

pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang 
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dilakukan oleh subjek pajak luar negeri (SPLN), yang memenuhi ketentuan kehadiran 

ekonomi signifikan.

Sejalan dengan itu, sedikitnya 136 negara atau yurisdiksi, yang di dalamnya 

termasuk negara-negara anggota G20, telah menyepakati proposal Inclusive 
Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Ada dua pilar konsensus global.

Pilar pertama yaitu unified approach. Pendekatan ini merupakan gabungan atas 

proposal sebelumnya, yaitu: user participation, marketing intangibles, dan significant 
economic presence.

Pendekatan user participation memungut pajak digital berdasarkan kontribusi 

pengguna dan hak pengenaan pajak dialokasikan berdasarkan tempat di mana 

pengguna tersebut berada. Marketing intangibles mengenakan pajak didasarkan 

pada tempat aset tersebut digunakan. Sedangkan, significant economic presence 

mengasumsikan subjek pajak dianggap memiliki kehadiran ekonomi apabila terdapat 

interaksi dengan pengguna melalui teknologi digital, misalnya platform online.

Pilar kedua yaitu Global Anti Base Erosion (GloBE) atau skema anti penghindaran 

pajak secara global. Skema ini sebagai upaya penghindaran pajak perusahaan 

multinasional yang umumnya dilakukan karena perbedaan tarif pajak badan antar 

negara atau yurisdiksi. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah 

mengakomodasi keduanya. Pemerintah berwenang membentuk atau melaksanakan 

kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi 

mitra, baik secara bilateral maupun multilateral.

Perjanjian itu dalam rangka (a) penghindaran pajak berganda dan pencegahan 

pengelakan pajak, (b) pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran 

laba, (c) pertukaran informasi perpajakan, (d) bantuan penagihan pajak, dan (e) kerja 

sama perpajakan lainnya. Melalui pertemuan G20, Indonesia harus bisa mendulang 

peluang pajak digital. Ujungnya, setelah nanti konsensus ditandatangani dan 

peraturan pelaksanaan, baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) telah terbit, realisasi atas pajak digital dapat meningkatkan 

penerimaan negara dan mendukung terwujudnya konsolidasi fiskal.

Penulis: Johana Lanjar Wibowo
Pemeriksa Pajak Pertama Kanwil DJP wajib pajak Besar



Harmoni Cinta untuk Negeri

43Deretan Pasal Pro 
UMKM dalam UU HPP

D alam rapat pada Selasa (28/9) Badan Anggaran Dewan Perwakilan 
Rakyat (Banggar DPR) akhirnya menyetujui asumsi dasar makro 
dalam APBN 2022. Besaran asumsi dasar makro yang disetujui 

terdiri atas pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 5,2% yoy. Sementara 
tingkat inflasi di tahun 2022 diperkirakan sebesar 3.0% yoy. Di tengah bayang-
bayang pandemi Covid-19 pemerintah terus berupaya untuk mendorong 
pemulihan ekonomi melalui APBN yang responsif. 

Ekonomi 2021 yang mengalami technical rebound karena pertumbuhan 
2020 yang negatif dan mulai membaiknya beberapa indikator ekonomi harus 
dikelola dengan baik. Meskipun kita sama-sama berkeinginan meningkatkan 
tax ratio dengan lebih cepat yang berarti pula memungut pajak lebih banyak 
lagi, namun beberapa sektor ternyata masih belum mengalami pemulihan. 
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Salah satu sektor yang dimaksud adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM). Pajak tentu tidak boleh menghalangi pemulihan ekonomi itu sendiri. 
Oleh karena itu, dalam UU Harmonisasi Perpajakan (HPP) Pemerintah dan 
DPR sama-sama telah bersepakat menempatkan pajak sesuai porsinya. 
Dengan harapan mendorong pemulihan ekonomi beberapa pasal UU HPP 
sengaja di design sedemikian rupa pro terhadap UMKM. 

Dalam perspektif perpajakan, UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) huruf e UU HPP dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2018 disebut sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, yakni 
wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 milyar dalam satu 
tahun pajak. 

Pertama, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha yang menghitung PPh 
dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai 
Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh. Mengusung kesederhanaan dalam 
pengenaan pajak pengenaan PPh dengan tarif final bagi wajib pajak UMKM 
pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013, yakni melalui PP 46 Tahun 2013. 
PPh dihitung dengan cara mengalikan omset perbulan dengan tarif. 

Kesederhanaan dalam pengenaan pajak tersebut dipandang belum 
memberi rasa keadilan. Oleh karena itu, melalui Pasal 7 ayat (2a) - Bab III 
Pajak Penghasilan UU HPP mulai diperkenalkan penghasilan tidak kena pajak 
bagi wajib pajak Orang Pribadi UMKM, yakni sebesar Rp500 juta setahun. 

Kedua, terhadap pelaku usaha berbentuk badan dalam negeri dengan 
peredaran bruto sampai dengan Rp50 milyar tetap diberikan insentif 
penurunan tarif sebesar 50% yakni atas penghasilan kena pajak dari bagian 
peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 milyar. Batasan peredaran bruto sampai 
dengan Rp50 miliar adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang 
diterima atau diperoleh pelaku usaha UMKM berbentuk badan untuk dapat 
memperoleh fasilitas pengurangan tarif. 

Pada draft awal UU HPP yang diajukan Pemerintah sebenarnya insentif 
penurunan tarif sebagaimana dimuat dalam Pasal 31E berencana untuk 
dihapus. Namun dengan mempertimbangkan dunia usaha khususnya pelaku 
UMKM belum pulih benar pasal tersebut urung dihapus. Fasilitas pengurangan 
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) dilaksanakan dengan 



Harmoni Cinta untuk Negeri

45

cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 
Tahunan PPh wajib pajak Badan, sehingga pelaku usaha UMKM berbentuk 
badan tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh 
fasilitas tersebut. 

Yang patut diingat Bentuk Usaha Tetap yang merupakan Subjek Pajak 
Luar Negeri tidak mendapat fasilitas ini. Peredaran bruto sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) merupakan semua penghasilan yang 
diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, 
setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan 
tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi: penghasilan yang dikenai 
PPh bersifat final, penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final, dan 
penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. 

Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ini 
berlaku untuk penghitungan PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak 
yang berasal dari penghasilan yang dikenai PPh tidak bersifat final. Untuk 
menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, Wajib Pajak 
Badan Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan 
tarif PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E, wajib menggunakan tarif 
PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E. Ketiga, wajib pajak UMKM 
yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat memungut dan 
menyetor PPN dengan besaran tertentu (tarif final). PPN yang dipungut dan 
disetor oleh PKP dihitung dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 
berupa harga jual atau harga penggantian dengan tarif tertentu. Namun 
demikian PKP UMKM yang memilih memungut dan menyetor dengan PPN 
tarif tertentu tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar. 

Penerapan PPN dengan tarif final ini serupa dengan pengenaan PPh final 
UMKM. Poin penting yang harus digarisbawahi dengan adanya Pasal 9A UU 
HPP bahwa kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkannya 
sebagai PKP adalah pilihan wajib pajak dan bukan suatu keharusan. Hal 
ini mengingat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK-197/PMK.03/2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangn Nomor 68/PMK.03/2019 Tentang 
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Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, kewajiban tersebut 
diperuntukkan bagi Pengusaha apabila sampai dengan suatu bulan dalam 
tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi 
Rp4,8 milyar. 

Insentif pajak, kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan 
dalam UU HPP sejatinya tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan rasa 
keadilan, tetapi juga untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. 
Upaya pemerintah kiranya tidak berlebihan, mengutip Neumark (dikutip oleh 
Rahayu, 2017, hal. 74-75) bahwa penerapan prinsip keadilan perpajakan dalam 
sistem perpajakan di suatu negara akan memberikan efek positif terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban 
perpajakan. 

Penulis: Sri Lestari Pujiastuti
Kepala Seksi Pengawasan IV KPP PMA Satu
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Fiksi Hukum

K ewenangan negara untuk memungut pajak diatur dalam Pasal 23A 
Undang-Undang Dasar 1945.  Definisi pajak sesuai Pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi 
ini tidak mengalami perubahan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan UU HPP ini pada 29 
Oktober 2021 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
246 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736. UU HPP 
terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni 



Harmoni Cinta untuk Negeri

48

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak 
Karbon, serta Cukai.  

Atas masing-masing ruang lingkup tersebut, terdapat perbedaan waktu 
pemberlakuan. Perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan 
UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal 
diundangkan, kebijakan PPS berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 
Juni 2022, Pajak Karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai 
berlaku mulai tanggal diundangkan.

Dalam Bab I Pasal 1 angka (2) diuraikan bahwa UU HPP ini ditujukan 
untuk (a) meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan 
dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; (b) mengoptimalkan 
penerimaan negara; (c) mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan 
dan berkepastian hukum; (d) melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan 
perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan (e) 
meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. 

Dalam tulisan ini, Penulis membatasi pembahasan pada aspek pentingnya 
sosialisasi perpajakan untuk menciptakan pemahaman atas ketentuan 
perpajakan terbaru guna meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, terkait 
dengan telah diundangkannya UU HPP. 

Fiksi Hukum

Sosialisasi merupakan pekerjaan yang wajib dan mendesak untuk dilakukan 
mengingat wajib pajak merupakan sasaran UU HPP harus segera mengetahui 
isi UU HPP itu agar mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 
benar. Hal ini penting mengingat faktanya hampir selalu terjadi kesenjangan 
pengetahuan perpajakan antara kelompok orang yang bekerja pada Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) selaku petugas pajak (fiskus) dengan wajib pajak pada 
umumnya.  

Kondisi ini disebabkan oleh “fiksi hukum” yakni suatu asas hukum 
yang “menganggap” semua orang tahu hukum, bahwa apabila UU telah 
diundangkan, maka setiap orang (dalam yurisdiksi hukum itu) “dianggap” telah 
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mengetahuinya. Selain itu, ada adagium bahwa ketidaktahuan terhadap hukum 
tidak bisa dimaafkan. 

Ini berarti bahwa hukum itu bersifat mengikat baik kepada yang telah 
mengetahui maupun yang belum mengetahuinya.  Oleh karenanya, setiap 
orang terikat dan wajib tunduk kepada aturan hukum yang telah diundangkan 
dengan segala konsekuensi atau sanksi hukumnya, walaupun faktanya orang 
tersebut belum mengetahuinya. 

Bila fiksi hukum ini dibiarkan berlangsung, maka akibat buruk bisa terjadi 
pada kedua belah pihak, yakni pada wajib pajak dan pada institusi DJP. Pada 
wajib pajak selaku penanggung beban pajak, kemungkinan terjadi kondisi 
tercederainya tujuan hukum berupa hilang atau berkurangnya: (a) rasa keadilan 
masyarakat; (b) kepastian hukum; dan (c) kemanfaatan. 

Misalnya, wajib pajak menjadi terbebani pajak lebih besar akibat 
“ketidaktahuan” atas peraturan terbaru yang, misalnya, mengakibatkan 
terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar beserta sanksinya yang harus 
dibayar oleh wajib pajak. Padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku 
sebelumnya, peristiwa hukum itu bukan merupakan objek pajak sehingga tidak 
terutang pajak. 

Peristiwa dalam contoh ini membuat wajib pajak merasa diperlakukan tidak 
adil oleh negara, dalam hal ini oleh DJP. Juga, tidak adanya kepastian hukum 
karena, misalnya, ketentuan yang berlaku sebelumnya memberikan wajib pajak 
beban pajak yang lebih kecil (misal karena tarif pajak lebih rendah) atau bahkan 
tidak terutang pajak sama sekali, atas peristiwa hukum yang sama. 

Tambahan lagi, wajib pajak justru merasakan kerugian finansial karena beban 
pajak yang lebih besar, alih-alih kemanfaatan. Adapun bagi DJP, fiksi hukum ini 
dapat mengakibatkan buruknya citra institusi negara yang bertanggung jawab 
untuk mengumpulkan dan mengadministrasikan penerimaan negara dari 
sektor perpajakan itu. 

Memburuknya citra lembaga ini bisa mengakibatkan turun atau hilangnya 
kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat mengakibatkan 
pembangkangan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.  Ini 
berarti, fiksi hukum dapat mengakibatkan turunnya tingkat kepatuhan 
sukarela yang ujungnya mengakibatkan turunnya penerimaan pajak.
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Sosialisasi berfungsi untuk menjembatani antara kondisi riil wajib pajak 
yang belum mengetahui apalagi memahami ketentuan yang termuat dalam 
UU HPP dan keharusan wajib pajak telah mengetahui ketentuan UU HPP yang 
baru diundangkan itu. Tidak adil menganggap wajib pajak selalu memahami 
ketentuan perpajakan terkini, sedangkan ketentuan perpajakan merupakan 
jenis ketentuan yang sering berubah dan perlu ketekunan tersendiri untuk 
selalu dapat mengikutinya. 

Memahami pentingnya sosialisasi, Penulis berpandangan bahwa, dalam 
konteks Sumatera Barat, kegiatan ini harus dilakukan oleh fiskus secara 
berkelanjutan dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan yang terdiri 
atas kalangan wajib pajak, konsultan pajak, instansi pemerintah dan penegak 
hukum, tokoh masyarakat adat, tokoh agama, dan kaum cendekiawan. Untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sosialisasi seyogianya dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan sistem hukum dan struktur masyarakat adat 
setempat.

Lawrence M. Friedman (1986) dalam bukunya “The Legal System” berteori 
bahwa hukum memiliki tiga komponen, yaitu (a) struktur hukum, dalam 
konteks ini misalnya kantor pajak dan kantor pemerintah lainnya; (b) substansi 
hukum, seperti UU HPP; dan (c) kultur atau budaya hukum, yaitu Masyarakat 
Adat Minangkabau yang matrilineal, diwadahi oleh Lembaga Kerapatan Adat 
Alam Minangkabau (LKAAM) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Berdasarkan teori ini, dapat disadari bahwa sosialisasi UU HPP di Sumatera 
Barat seyogianya menggunakan kearifan lokal dengan pendekatan kultur 
hukum, yakni melalui kerja sama dengan tiga komponen Masyarakat Adat 
Minangkabau yang terdiri atas kaum adat (datuak, penghulu, dan ninik mamak); 
kaum agama (alim ulama, mubalig, dan tokoh agama lainnya); dan kaum cerdik 
pandai (akademisi di berbagai lembaga pendidikan, baik formal maupuan non 
formal). 

Kerja sama yang melibatkan kearifan lokal ini seyogianya mengacu pada 
filsafat kehidupan Masyarakat Minangkabau yaitu Adat Basandi Syarak, 
Syarak Basandi Kitabulloh (ABS-SBK); Syarak Mangato, Adat Mamakai. “Adat 
bersendikan syariat Islam, syariat bersendikan Al Qur’an; Syariat mengatakan, 
adat menggunakan”. Pendeknya, pendekatan masyarakat sesuai syariat Islam. 
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Pemahaman pada sebagian masyarakat bahwa bila telah membayar zakat, 
infaq, dan sedekah, maka membayar pajak bukanlah suatu kewajiban, seyogianya 
dikoreksi.  Membayar zakat, infaq, dan sedekah merupakan kewajiban dalam 
syariat Islam. Sedangkan membayar pajak merupakan kewajiban kenegaraan 
sebagai bentuk partisipasi masyarakat bagi kelangsungan NKRI. Dengan 
pendekatan sosio-kultural ini diharapkan pemahaman atas perpajakan dapat 
menyentuh semua lapisan masyarakat Sumatera Barat.

Berbagai cara dapat digunakan untuk memastikan sosialisasi dapat 
menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjangkaunya: (a) masyarakat 
adat dapat bekerja sama dengan LKAAM dan KAN dan institusi pemerintah 
lainnya; (b) kaum agama dapat bekerja sama dengan para mubalig dan alim 
ulama dengan surau atau pondok pesantrennya; dan (c) kaum cerdik pandai 
dapat bekerja sama dengan kampus, sekolah, dan berbagai asosiasi yang 
merupakan kumpulan para profesional di bidangnya dan para pelaku usaha. 

Menurut pandangan Penulis, hal ini penting mengingat peran masyarakat 
adat begitu penting dalam struktur masyarakat Minangkabau. 

Syarat Mutlak

Upaya untuk memberikan pemahaman atas peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang sering berubah kepada wajib pajak merupakan satu syarat 
mutlak bagi terciptanya kondisi “melek pajak” bagi wajib pajak dan masyarakat 
umumnya. 

Harus disadari oleh fiskus bahwa keengganan untuk melaksanakan 
kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak tidak semata disebabkan oleh 
“tidak mau dibebani” namun juga karena “ketidaktahuan”. Kondisi “melek pajak” 
ini secara langsung berakibat pada peningkatan kepatuhan pajak sukarela yang 
pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Penulis: Bayari
Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
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Isu Terkini UU HPP 
Klaster Perpajakan 

Internasional

S esuai dengan namanya Undang Undang Peraturan Perpajakan (UUHPP) 
berfungsi untuk menyingkronisasi dan menciptakan keharmonisan agar 
tidak tumpang tindih. Tujuan dari UU HPP adalah untuk membangun 

sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Setidaknya ada 
empat pasal terkait klaster perpajakan internasional yang disinggung dalam UU 
HPP. Empat pasal tersebut antara lain: Pasal 20A UU KUP, Pasal 27C UU KUP, 
Pasal 18 UU PPh, dan Pasal 32A UU PPh. Mayoritas negara di dunia (yurisdiksi 
perpajakan) telah menyetujui konsensus penghindaran pajak lintas negara. 
Di era digital seperti saat ini transaksi lintas batas yurisdiksi (cross border) tak 
dapat dielakkan oleh setiap negara di dunia.

Pasal 20A UU KUP mengatur tentang Asistensi Penagihan Pajak Global. 
Pasal ini memberi panduan (guidance) mengenai pemberian bantuan penagihan 
kepada negara mitra maupun permintaan bantuan penagihan pajak kepada 
negara mitra. Bantuan dilakukan secara resiprokal atau secara imbal balik 
berdasarkan perjanjian internasional. Saat ini terdapat 13 P3B Indonesia dengan 



Harmoni Cinta untuk Negeri

53

negara mitra yang memuat pasal bantuan penagihan (Aljazair, Amerika Serikat, 
Armenia, Belanda, Belgia, Filipina, India, Laos, Mesir, Suriname, Yordania, 
Venezuela dan Vietnam), Indonesia telah menyepakati posisi reservasi dalam 
Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan 
(Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/ MAC) dan 
beberapa negara mitra telah meminta bantuan Indonesia. Bantuan penagihan 
pajak saat ini dilaksanakan dalam bentuk himbauan kepada penanggung pajak 
berdasarkan permintaan dari negara mitra P3B, namun belum sampai pada 
tindakan penagihan aktif, karena ketiadaan pengaturan dalam hukum domestik.

Pokok yang diatur dalam regulasi baru antara lain Direktur Jenderal Pajak 
dapat remberikan atau meminta bantuan penagihan pajak kepada negara/
yurisdiksi mitra berdasarkan perjanjian internasional secara resiprokal.

Klaim pajak dari negara/yurisdiksi mitra menjadi dasar penagihan pajak. 
Pemberian bantuan penagihan pajak dilaksanakan sesuai UU Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa. Hasil penagihan pajak ditampung dalam rekening 
pemerintah lainnya sebelum dikirimkan ke negara/yurisdiksi mitra.

Pasal 27C UU KUP mengatur Mutual Agreement Procedure (MAP) untuk 
memberikan payung hukum atas proses bisnis prosedur persetujuan Bersama 
atau mutual agreement procedure (MAP) yang sesuai dengan international best 
practice dan memberikan payung hukum terkait tindak lanjut persetujuan 
bersama. Berdasarkan peraturan sebelumnya, WP dapat mengajukan MAP, 
namun proses MAP dihentikan dalam hal telah terdapat Putusan Pengadilan 
Pajak atau MA, meskipun jika materi sengketa yang diputus dalam Putusan 
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan merupakan materi yang 
diajukan prosedur persetujuan bersama.

Dalam UU HPP ditegaskan bahwa jika pelaksanaan prosedur persetujuan 
bersama belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan Putusan 
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak 
tetap melanjutkan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus dalam 
Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan merupakan materi 
yang diajukan prosedur persetujuan bersama.
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Pasal 18 UU PPh tentang Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak. Untuk 
memberikan payung hukum yang lebih kuat atas pencegahan penghindaran 
pajak dari ketentuan yang telah diatur sebelumnya.

Isu ini didasari perlunya optimalisasi penerapan instrumen pencegahan 
penghindaran pajak yang bersifat spesifik, antara lain thin capitalization, 
CFC, transfer pricing, serta anti stepping dan anti conduit sebagaimana telah 
tercantum dalam UU saat ini. Upaya penguatan instrumen-instrumen tersebut 
juga dilakukan dengan tetap menjaga iklim ekonomi dan investasi yang 
kondusif, misalnya dengan penerapan pembatasan biaya pinjaman tidak hanya 
dengan menggunakan metode perbandingan rasio utang dan modal, tapi juga 
metode lainnya yang sesuai dengan international best practice. Adanya spirit 
untuk mencegah penghindaran pajak dengan melakukan penegasan terutama 
terhadap transaksi atau skema artifisial yang tidak sejalan dengan prinsip 
substance over form.

Pasal 18 ayat (1) UU PPh sebelumnya menggunakan tingkat perbandingan 
tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal 
(debt to equity ratio) namun ketentuan terbaru menyatakan bahwa batasan 
jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan 
ditentukan melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang 
wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt to equity 
ratio), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan 
pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan 
amortisasi (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) atau 
melalui metode lainnva.

Regulasi sebelumnya Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyatakan bahwa metode 
penentuan harga wajar yaitu metode perbandingan harga antara pihak yang 
independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan 
kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode 
lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba 
bersih transaksional (transactional net margin method).

Regulasi terbaru Pasal 18 ayat (3) U PPh menegaskan bahwa metode 
penentuan harga wajar yaitu 5 metode eksisting ditambah metode perbandingan 
transaksi independen (comparable uncontrolled transaction method), metode 
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dalam penilajan harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (tangible 
asset and intangible asset valuation), metode dalam penilaian bisnis (business 
valuation).

Regulasi saat ini Pasal 18 ayat (3) UU PPh menegaskan bahwa atas 
wajib pajak yang melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan 
kinerja keuangan wajib pajak lainnya dalam bidang usaha yang sejenis, 
atau melaporkan rugi usaha secara tidak wajar meskipun wajib pajak telah 
melakukan penjualan secara komersial selama 5 (lima) tahun, dapat diterapkan 
pembandingan kinerja keuangan dengan wajib pajak dalam kegiatan usaha 
yang sejenis (benchmarking). Pasal 18 ayat (3) UU PPh dulunya belum diatur 
mengenai secondary adjustment namun sekarang menegaskan bahwa selisih 
antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai 
dengan kewajaran dan kelaziman usaha dengan dengan nilai transaksi yang 
dipengaruhi hubungan istimewa yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman 
usaha juga dianggap sebagal dividen yang dikenai pajak penghasilan.

Pasal 32A UU PPh tentang Konsensus Pemajakan Global. Untuk 
memberikan payung hukum yang lebih kuat dan melaksanakan perjanjian 
kesepakatan internasional di bidang perpajakan yang lebih luas sesuai 
perkembangan lanskap perpajakan internasional yang sangat dinamis. Hal 
ini ditujukkan untuk mengantisipasi implementasi kesepakatan internasional 
G-20/OECD terkait penerapan tarif PPh badan minimal secara global (GloBE) 
dan pajak atas transaksi digital. Upaya antisipasi pengaruh implementasi GloBE 
terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan antara lain tax holiday dan super 
deduction yang diterima oleh wajib pajak multinasional. Dan terakhir untuk 
melaksanakan dan mengantisipasi kesepakatan lain misalnya BEPS. Pada 
tahun 2022 direncanakan untuk Penandatanganan Multilateral Instrument oleh 
yurisdiksi yang menyetujui konsensus global, dan implementasi konsensus 
globalnya tahum 2023. 

Penulis: Hepi Cahyadi
Pelaksana Unit Kerja KPP Madya Gresik
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Undang-Undang 

Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan

P residen Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengundangkan 
Rancangan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(RUU HPP) menjadi Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 

pada tanggal 29 Oktober 2021. Sebelumnya, UU HPP telah disahkan oleh 
pemerintah Bersama DPR pada tanggal 7 Oktober 2021.

UU HPP terdiri atas Sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup 
peraturan, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak 
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan 
Sukarela (PPS), Pajak Karbon dan Cukai.
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UU HPP dibuat sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk 
melaksanakan reformasi perpajakan yang harus dilakukan untuk mendukung 
percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional melalui penataan 
ulang sistem perpanjangan agar lebih kuat di tengah kondisi pandemi yang 
tak menentu dan juga tantangan global di masa depan.

Selain itu dari sisi administrasi, aturan ini dibuat untuk menutup celah 
aturan yang masih ada serta dapat beradaptasi dengan perkembangan baru 
aktivitas bisnis terkini, misalnya bisnis online. Serta dari sisi kebijakan 
perpajakan ini dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak serta mendukung 
penguatan sektor UMKM.

Selanjutnya UU HPP ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan 
sukarela dari wajib pajak karena dengan beberapa penyesuaian tarif pajak 
dan adanya Program Pengungkapan Sukarela tentunya bagi Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) selain untuk menambah penerimaan bagi negara juga 
untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkap harta 
yang dimiliki yang belum disampaikan dalam Pelaporan SPT Tahunan.

Meskipun demikian, bukan berarti poin-poin yang termuat di dalamnya 
langsung berlaku saat itu juga. Poin-poin di UU HPP yang berlaku saat ini 
baru perubahan atas UU KUP dan UU Cukai. Sedangkan perubahan atas UU 
PPh baru berlaku mulai tahun pajak 2022. UU PPN dan Pajak Karbon mulai 1 
April 2022 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) baru berlaku mulai 1 
Januari hingga 30 Juni 2022.

Namun, aturan ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat tentunya. 
Salah satu yang menjadi masalah adalah kenaikan Tarif serta Penyesuaian 
Barang Non-BKP PPN yang dinilai cukup memberatkan masyarakat kecil, 
serta anggapan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan menjadi 
Tax Amnesty jilid II yang memberikan kesempatan bagi para pengemplang 
pajak. Sedangkan pemerintah telah menjanjikan bahwa program Tax Amnesty 
hanya 1 kali. Padahal, maksud dari pemerintah tidak sesederhana anggapan 
masyarakat luas akan aturan tersebut.

Agar meluruskan kesalahpahaman masyarakat atas aturan tersebut, 
penulis jabarkan satu persatu poin UU HPP.
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Pertama, Perubahan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajaan (KUP)

Cukup banyak perubahan yang dilakukan dalam UU tersebut agar sesuai 
dengan tujuan dibuatnya UU HPP itu sendiri. Selanjutnya akan dijabarkan 
satu persatu.

Direktorat Jenderal Pajak akan mengintegrasikan data Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) yang selanjutnya akan dijadikan Nomor Pokok wajib 
pajak (NPWP). Hal tersebut dilakukan agar mempermudah WP Orang 
Pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan karena 
setiap Warga Negara Indonesia pasti memiliki NPWP demi kesederhanaan 
adminsitrasi dan kepentingan nasional.

Pertanyaannya apakah dengan penggunaan NIK tersebut membuat serta 
merta orang akan membayar pajak? Tentu tidak, karena selama tidak memiliki 
penghasilan setahun di atas Batasan PTKP yaitu Rp54 juta atau Peredaran 
Bruto di atas Rp500 juta/tahun bagi pengusaha yang membayar PPh Final 0,5%  
(PP-23/2018). Maka tidak ada pembayaran pajak yang dilakukan, tentunya 
karena pembayaran pajak dilakukan ketika ada penghasilan. Sehingga diharap-
kan hal ini dapat meluruskan kesalahpahaman bahwa semua orang bayar pajak, 
bahkan termasuk bayi yang baru lahir.

Selanjutnya dalam perubahan tersebut dilakukan penyesuaian sanksi 
pada saat dilakukan penegakan hukum. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya 
untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Hal ini juga sejalan dengan 
semangat pengaturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan 
investasi di Indonesia sehingga diharapkan dapat meringankan beban wajib 
pajak khususnya Badan, terutama yang terdampak pandemi saat ini  serta 
untuk meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan kesempatan 
kepada wajib pajak untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara 
dengan membayar pokok pajak dan sanksi, sebagai pertimbangan untuk 
dituntut tanpa penjatuhan pidana penjara.

Kemudian perubahan pada ketentuan mengenai Kuasa Wajib Pajak. Jika 
sebelumnya Kuasa Wajib Pajak hanya dapat dilakukan oleh orang yang 
memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Namun 
dengan aturan yang baru, Kuasa Wajib Pajak dapat dilakukan oleh suami, istri, 
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atau keluarga sedarah/semenda 2 (dua) derajat. Sehingga dapat memberikan 
akses keadilan dan kepastian hukum terutama bagi mereka yang mengalami 
kesulitan untuk membayar konsultan pajak, pengacara dan sebagainya.

Kedua, Perubahan atas Pajak Penghasilan (PPh), 
Perubahan atas PPh Meliputi Penyesuaian Tarif Serta 
Objek Pajak

Dalam UU HPP, Objek Pajak Penghasilan menambahkan natura dan/
atau kenikmatan yang dimana merupakan fasilitas jabatan dan tak berkaitan 
langsung dengan pekerjaan lalu bunga atau diskonto surat berharga jangka 
pendek yang diperdagangkan di pasar uang dan penghasilan dari usaha yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu 
sebagai objek pajak.

Selain itu aturan tersebut juga mengatur bahwa infak dan sedekah yang 
diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau 
disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima zakat yang berhak 
atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 
diakui di Indonesia sebagai objek pajak sepanjang tidak ada hubungan dengan 
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 
bersangkutan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau 
jasa yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 
maupun pegwai termasuk bukan objek PPh.

Untuk ketentuan natura itu sendiri diatur bahwa selama tak berkaitan 
dengan pekerjaan lamgsung, maka natura/kenikmatan ini dapat dikenakan 
pajak penghasilan. Namun apabila bentuk natura ini diberikan oleh pemberi 
kerja dan berkaitan langsung dengan pekerjaan seperti pemberian makan/
minum pegawai dan ketentuan lainnya, maka tidak termasuk objek PPh. 
Bagi perusahaan, natura dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan 3M 
(mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan) bagi pemberi kerja 
dan merupakan penghasilan pegawai.

Perubahan tersebut dilakukan untuk memperluas basis pajak dimana 
fasilitas natura seringkali dinikmati oleh pihak yang memiliki jabatan tertentu 
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dan tak berkaitan langsung dengan pekerjaan sehingga dapat menciptakan 
keadilan perpajakan karena dapat meminimalisir tax expenditure PPh 
OP yang mencapai Rp5.1 triliun dalam bentuk natura yang dimana sering 
dimanfaatkan oleh WP berpenghasilan tinggi sehingga hanya 1,4% dari total 
WP yang membayar pajak dengan tarif tertinggi.

Selanjutnya perubahan tarif PPh, UU HPP melakukan perubahan tarif PPh 
yaitu penambahan lapisan tarif PPh Pasal 17 dari empat menjadi lima serta 
penyesuaian tarif lapis pertama sebesar 5% dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) 
yaitu dimana jika sebelumnya rentangnya hanya sampai Rp50 juta maka 
diperluas menjadi Rp60 juta. Lalu penambahan lapisan tarif kelima yaitu 
rentang antara Rp5 miliar ke atas sebesar 35% dari Penghasilan Kena Pajak 
(PKP).

Dengan tarif baru ini diharapkan dapat meringankan beban pajak bagi 
karyawan yang memiliki penghasilan mengengah ke bawah dan juga 
memberikan keadilan. Sekali lagi karena adanya tarif yang lebih besar untuk 
penghasilan besar. Artinya sebelum tarif ini berlaku, jika seseorang misalnya 
memiliki penghasilan kena pajak Rp10 miliar setahun apabila dengan tarif 
lama dia membayar pajak sebesar Rp2,946 miliar. Makanya dengan adanya 
tarif baru ini maka dia mesti membayar Rp3,344 miliar setahunnya. Atau jika 
seseorang misalnya memiliki penghasilan kena pajak Rp100 juta setahun, 
apabila dengan tarif lama dia membayar pajak sebesar Rp10 juta setahun, 
maka dengan adanya tarif baru ini maka dia mesti membayar Rp9 juta saja 
setahunnya.

Artinya perubahan tersebut cukup meringankan beban WP Orang Pribadi 
berpenghasilan menengah serta bagi Pajak sendiri dapat dimanfaatkan sebagai 
potensi yang lebih besar untuk WP orang kaya yang memiliki penghasilan 
besar. Hal tersebut sesuai dengan prinsip ability to pay atau gotong royong 
serta dapat mengikis lebarnya ketimpangan sosial yang terjadi.

Kemudian ada pemberian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)  
Rp500 juta setahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang 
menggunakan tarif PP No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari omset bruto. Artinya 
apabila penghasilan UMKM tersebut tidak lebih dari PTKP setahunnya, maka 
tidak ada pengenaan pajak yang dibayarkan.
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Hal ini diharapkan dapat membantu para WP OP Usahawan yang 
bergerak di bidang UMKM agar dapat memperkuat daya tahan keuangan dan 
melindungi usaha dari tekanan selama pandemi sekaligus dapat membantu 
para UMKM untuk mengembangkan skala usahanya untuk lebih besar lagi. 
Namun tentunya dari pihak Pajak mesti memastikan WP OP Usahawan yang 
bergerak dibidang UMKM agar dapat mengoptimalkan potensi pajak serta 
memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak ini.

Sementara itu, tarif PPh Badan tetap dipertahankan seperti tahun 
sebelumnya yaitu sebesar 22%. Hal ini sejalan dengan tujuan aturan tersebut 
dibuat, yaitu mengoptimalkan penerimaan negara dengan memperhatikan 
asa keadilan. Penetapan tarif ini dilakukan agar WP Badan dapat menjalankan 
usaha dengan sebaik-baiknya tanpa dihantui oleh tingginya tarif pajak yang 
mesti dibayar, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang luas 
bagi masyarakat melalui peningkatan investasi.

Penulis: Muhammad Akbar Bahari
Pelaksana KP2KP Tanjung Selor
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Undang-Undang 
Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan

P residen Joko Widodo, pada 29 Oktober 2021 telah menandatangani 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (UU HPP), setelah disahkan oleh DPR dalam rapat 

paripurna tanggal 7 Oktober 2021. UU HPP ini mengubah empat Undang-
Undang perpajakan, yaitu UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (KUP) stdtd UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 
Kerja, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) stdtd UU No 
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN 
dan PPnBM stdtd UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta UU Nomor 
11 Tahun 1995 tentang Cukai stdtd UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 

Tujuan UU HPP diterbitkan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan 
percepatan pemulihan perekonomian dan optimalisasi penerimaan negara, 
mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, 
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yang dilaksanakan melalui reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang 
konsolidatif dan perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan 
sukarela wajib pajak. Dengan diterapkannya UU HPP ini diharapkan akan 
terdorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan 
akuntabel. 

Ada enam aturan pokok terbaru dalam UU HPP ini, yaitu [1] perubahan 
pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); [2] Pajak Penghasilan 
(PPh); [3] Pajak Pertambahan Nilai (PPN); [4] Program Pengungkapan 
Sukarela wajib pajak (PPS WP); [5] Pajak Karbon; dan [6] Cukai. 

Point pertama UU HPP menyangkut bidang KUP dimana terdapat 
aturan baru bagi WP Orang Pribadi (OP) yaitu digunakannya Nomor 
Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok wajib pajak (NPWP). 
Penggunaan NIK sebagai identitas wajib pajak Orang Pribadi tentu akan 
memerlukan proses pengintegrasian basis data kependudukan dari Menteri 
Dalam Negeri, c.q. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(Dukcapil) menjadi basis data perpajakan. Untuk proses integrasi data 
ini, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri 
diwajibkan memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna 
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Dengan adanya ketentuan NIK menjadi NPWP ini tentu muncul 
pertanyaan pada masyarakat, “Apakah setiap penduduk yang memiliki NIK 
akan menjadi wajib pajak dan harus membayar pajak?”. Pertanyaan diatas 
dijawab oleh Pasal 2 ayat (1) UU HPP, yang menyebutkan bahwa, ”Setiap 
WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan 
diri untuk diberikan NPWP.” Dengan demikian, NPWP diberikan hanya jika 
terpenuhi dua syarat, yaitu subjektif dan objektif. 

Syarat subjektif terpenuhi jika Orang Pribadi yang merupakan WNI 
bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari (pasal 2 ayat [2] UU 
PPH). Persyaratan objektif terpenuhi apabila subjek pajak menerima atau 
memperoleh penghasilan sebagaimana dirinci dalam pasal 4 ayat (1) UU PPH. 
Selain memiliki objek pajak, Orang Pribadi yang diwajibkan memiliki NPWP 
adalah orang yang memiliki Penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena 
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Pajak (PTKP), yaitu Rp54.000.000,00 setahun untuk WP Orang Pribadi atau 
Rp4.500.000,00 perbulan (Pasal 7 UU HPP). Dengan PTKP ini, masyarakat 
yang berpenghasilan sampai dengan Rp4,5 juta perbulan tetap tidak dikenakan 
pajak. 

Untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, melalui UU HPP 
ini dilakukan penurunan sanksi bagi WP saat dilakukan pemeriksaan dari 
sanksi kenaikan 50% menjadi sanksi bunga ditambah uplift factor 20% untuk 
PPh kurang dibayar, sanksi kenaikan 100% diturunkan menjadi sanksi bunga 
ditambah uplift factor 20% untuk PPh kurang dipotong, sanksi kenaikan 100% 
diturunkan menjadi kenaikan 75% untuk PPh dipotong tapi tidak disetor, 
sanksi kenaikan 100% diturunkan menjadi 75% untuk PPN dan PPnBM kurang 
dibayar. Sanksi upaya hukum berupa pengajuan keberatan diturunkan 
menjadi 30% dari sebelumnya 50%, sanksi banding turun menjadi 60% dari 
100%, sanksi Peninjauan Kembali (PK) turun menjadi 60% dari sebelumnya 
100%.

Point kedua UU HPP adalah perubahan dalam UU Pajak Penghasilan 
(PPh). WP OP yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu yang memiliki 
penghasilan bruto paling banyak Rp4.800.000.000,00 setahun (sesuai dengan 
Pasal 4 ayat [2] UU PPH dan Pasal 7 ayat [1] PP No. 23 Tahun 2018), tidak 
dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan 
Rp500.000.000,00 dalam satu tahun. Pembebasan PPh bagi WP yang tergolong 
UMKM ini merupakan upaya pemerintah untuk membangkitkan sektor 
UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Untuk lebih mencerminkan keadilan, tarif PPh Orang Pribadi dilakukan 
perubahan tarif dan bracket, dimana lapisan rentang penghasilan 0 s/d 60 juta 
tarifnya 5%, Rp60 juta s/d Rp250 juta tarifnya 15%, Penghasilan Rp250 juta s/d 
500 juta tarifnya 25%, Penghasilan Rp500 juta s/d Rp5 miliar tarifnya 30%, dan 
Penghasilan diatas Rp5 miliar dikenakan tarif 35%. Perubahan tarif ini tidak 
menambah beban PPh bagi OP yang berpenghasilan s/d Rp5 miliar.

Point penting ketiga dalam UU HPP adalah perubahan di bidang Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), UU HPP menghapus beberapa ayat tentang barang/
atau jasa yang termasuk bukan objek PPN (pasal 4A UU PPN) sehingga 
menjadi objek PPN. Hal ini diperlukan karena akan dikenakannya PPN 
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terhadap barang/atau jasa tertentu dan dibebaskan dari PPN barang/atau jasa 
tertentu. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat seperti 
beras, jagung, dan lain-lain dibebaskan PPN (pasal 16B UU PPN). Makanan 
dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan 
sejenisnya bukanlah objek PPN karena sudah menjadi objek Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Demikian juga jasa kesenian dan hiburan, 
jasa perhotelan, jasa parkir, jasa boga dan katering yang merupakan objek 
PDRD tidak lagi menjadi objek PPN.

Tarif PPN akan dinaikkan menjadi 11% karena tarif PPN Indonesia masih 
dibawah tarif PPN negara-negara tetangga seperti Philipina 12%, Arab Saudi 
15%, Korea Utara 17%, Pakistan 17%, India 18%. Tarif tersebut akan dinaikkan 
menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Point penting keempat dalam UU HPP adalah diberlakukannya Program 
Pengungkapan Sukarela wajib pajak (PPS WP) yaitu pemberian kesempatan 
kepada wajib pajak (WP) untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban 
perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran 
Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum 
sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak (Peserta 
Tax Amnesty lama) dan Pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan 
pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 (Pasal 5 s.d. Pasal 12 UU HPP). 

Bagi WP yang belum mengungkapkan harta dan ditemukan datanya oleh 
Direktorat Jenderal Pajak, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
2017, Pasal 3 menyebutkan bahwa atas harta bersih yang belum dilaporkan 
dalam SPT PPh dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final, pengenaan 
pajaknya dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan 
PPh, yaitu PPh Badan sebesar 25%, PPh Orang Pribadi sebesar 30%, WP 
Tertentu sebesar 12,5%. Selain dikenakan final, UU No 11 Tahun 2016 Tentang 
Pengampunan Pajak, Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa atas tambahan 
penghasilan dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan 
sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus 
persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar. 
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Program PPS ini dapat diikuti oleh 2 kelompok wajib pajak, yaitu 
kelompok pertama yang terdiri dari WP Orang Pribadi dan WP badan yang 
pernah mengikuti Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Tahun 2015, atas harta 
yang diperoleh mulai dari tanggal 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan 
Kelompok kedua, yaitu WP Orang Pribadi (OP) yang memperoleh harta 
selama tahun 2016 s.d 2020 namun belum diungkapkan atau dilaporkan 
dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi 
tahun pajak 2020. PPS ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 
2021 (selama 6 bulan saja). Harta bersih yang diungkapkan dianggap sebagai 
tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 
(pasal 5 ayat [5] UU HPP). Untuk Kelompok pertama dikenakan tarif 11% 
untuk deklarasi LN, 8% untuk aset LN repatriasi dan aset DN dan 6% untuk 
aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/
renewable energy. Kelompok II dikenakan tarif 18% untuk deklarasi LN, 14% 
untuk aset LN repatriasi dan aset DN, dan 12% untuk aset LN repatriasi dan 
aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy.

WP Orang Pribadi yang dapat mengikuti PPS Kelompok kedua, dapat 
mengungkapkan harta bersih  dengan memenuhi ketentuan antara lain tidak 
sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, 
Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020, tidak sedang 
dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun 
Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020, 
tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan, 
tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang 
perpajakan, dan/atau tidak, sedang menjalani hukuman pidana atas tindak 
pidana di bidang perpajakan.

Wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan 
harta harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki Nomor Pokok wajib 
pajak, membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final, menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2O2O, mencabut 
permohonanpengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat 
ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat 
Tagihan Pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, 
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dan/atau peninjauan kembali, dalam hal wajib pajak sedang mengajukan 
permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Wajib Pajak Orang Pribadi mengungkapkan harta bersih melalui surat 
pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur 
Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 
2022 dilampiri dengan bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat 
final, daftar rincian harta bersih beserta informasi kepemilikan harta yang 
dilaporkan, daftar utang, pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal wajib pajak 
bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dan huruf d, 
pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor 
pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau surat berharga negara, dalam 
hal wajib pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf c; dan pernyataan mencabut 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf d, dalam hal wajib 
pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat 
keputusan atau putusan. Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) 
disampaikan secara elektronik melalui laman https://djponline.pajak.go.id, 
dimana sebelumnya WP sudah memiliki akun pajak, alamat email, nomor 
telepon.

Point penting kelima dalam UU HPP adalah perubahan dalam Pajak 
Karbon (pasal 13 UU HPP). Pemerintah merasa perlu mengendalikan 
peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer  yang menyebabkan kenaikan 
suhu permukaan bumi sehingga akan menurunkan risiko perubahan iklim 
dan bencana di Indonesia melalui penetapan tarif pajak karbon lebih tinggi 
atau sama dengan besaran tarif harga karbon di pasar karbon per kilogram 
karbon dioksida ekuivalen (CO

2
e) atau satuan yang setara. Dalam hal tarif 

harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp30,00 (tiga puluh rupiah) 
per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO

2
e) atau satuan yang setara, tarif 

pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30,00 (tiga puluh rupiah) 
per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO

2
e) atau satuan yang setara. 
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Point penting keenam dalam UU HPP adalah tentang Cukai, yang memberi 
penegasan dengan penambahan jenis Barang Kena Cukai hasil tembakau 
berupa rokok elektrik, merubah prosedur penambahan pengurangan jenis 
Barang Kena Cukai, penegakan Hukum Pidana Cukai dengan mengedepankan 
Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara dan Wajib Bayar diberikan kesempatan 
untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar 
sanksi. 

Dengan diterapkannya UU HPP ini diharapkan akan dapat meningkatkan 
penerimaan pajak dan memperbaiki defisit anggaran serta peningkatan tax 
ratio, untuk meraih kesejahteraan, keadilan dan pembangunan mental dan 
spritual yang lebih merata.

Penulis: Gusfahmi
Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
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Bela UMKM, Omzet 
Hingga 500 Juta  

Bebas Pajak

P residen Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 
pada 29 Oktober 2021. Salah satu ketentuan baru dalam UU tersebut 

mengatur bahwa pengusaha yang memiliki omzet sampai dengan Rp500 juta 
setahun tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh). 

Pembebasan pajak tersebut khusus untuk pengusaha yang menghitung 
pajaknya dengan tarif final 0,5 persen sesuai PP-23/2018, termasuk kelompok 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ketentuan ini mulai berlaku 
tahun depan.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam paparannya di Sidang Paripurna 
DPR RI pada 7 Oktober 2021, menerangkan bahwa belanja perpajakan 
sebagian besar ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 
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pengembangan UMKM, dengan nilai alokasi dana masing-masing sebesar 
Rp119,7 triliun dan Rp59,9 triliun.

Pemerintah sangat mendukung UMKM, karena sektor ini menyerap tenaga 
kerja yang banyak dan paling tahan terhadap krisis ekonomi. Pada tahun lalu 
tercatat jumlah UMKM sebanyak 64 juta usaha. Jumlah tersebut merupakan 
99,9 persen dari total kegiatan usaha yang ada di Indonesia.

Tercatat sebanyak 30 persen UMKM terganggu usahanya akibat pendemi 
Covid-19. Walaupun masih ada 50—70 persen diantaranya yang mampu 
bertahan dan tetap menjalankan usahanya.

Skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diluncurkan oleh pemerintah 
untuk membantu para pengusaha UMKM bertahan. Skema ini antara lain 
berupa relaksasi KUR, subsidi bunga, modal kerja, Bantuan Presiden (Banpres) 
Produktif dalam bentuk hibah, serta pembebasan pajak.

Sejak awal tahun 2020, para UMKM mendapatkan insentif pembebasan 
pajak berupa pajak ditanggung pemerintah. Kebijakan ini akan berakhir 
pada Desember 2021. Untuk memanfaatkannya, para pengusaha diwajibkan 
membuat laporan jumlah omzet beserta besarnya pajak yang dibebaskan 
sebagai bentuk pertanggung jawabannya. 

Pada kondisi normal, mereka diwajibkan membayar pajak sebesar 0,5 
persen dikalikan peredaran usaha per bulan tanpa melihat batasan omzetnya. 
Namun mulai awal tahun depan, para pengusaha sudah bisa memanfaatkan 
pembebasan PPh jika omzet usahanya tidak lebih dari Rp500 juta. Pengenaan 
pajak mulai dihitung dari sisa omzet yang melebihi Batasan tersebut.

Penulis: Dedi Kusnadi
Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Banten
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Memaknai Pergeseran 
Perspektif Pemajakan  

di Indonesia

I su utama perpajakan selalu berkutat pada dua hal: efisiensi (“efficiency”) 
dan pemerataan (equality”).

James Mirrlees, penerima Nobel di bidang ekonomi tahun 1996, 
menawarkan model pemajakan optimal yang dapat digunakan pemerintah. 
Pemajakan yang optimal merupakan ekuilibrium antara efisiensi dan 
pemerataan di mana pemerintah tetap dapat meredistribusi kesejahteraan 
dengan distorsi terhadap efisiensi yang minimal.

Dalam pandangan Mirrlees, sistem perpajakan harus mampu menyediakan 
insentif yang memadai bagi individu berkemampuan tinggi (high-ability) 
untuk terus bekerja dan menghasilkan output secara lebih efisien. Pada 
awalnya, Mirrlees menyarankan tingkat pajak marjinal sebesar nol (zero 
marginal tax rate) bagi individu berpenghasilan tertinggi.
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Namun, seiring dengan berkembangnya studi tentang sistem perpajakan 
yang lebih relevan seperti diajukan Tuomal (1990) dan Saez (2001), pemerintah 
di berbagai belahan dunia cenderung memakai sistem perpajakan progresif 
dalam memajaki penghasilan individu.

UU Nomor 7 Tahun 2021

Ada beberapa pergeseran model perpajakan yang dilakukan oleh 
pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui UU Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang baru 
saja disahkan, yaitu dari pemajakan berbasis penghasilan menjadi konsumsi.

Pergeseran ini sebenarnya bukanlah barang baru dan telah lama menjadi 
diskursus di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Pestel dan Sommer 
(2016), ekonom dari Jerman, menyebutkan, pergeseran beban pajak dari upah 
ke konsumsi, atau dikenal dengan istilah devaluasi fiskal, berkutat pada dua 
isu utama

Pertama, pergeseran itu memberikan insentif kepada individu untuk 
bekerja lebih keras dan produktif karena tarif pajak marjinal yang lebih 
rendah. Kedua, pajak konsumsi yang lebih tinggi sering dikaitkan dengan 
regresivitas yang lebih tinggi schingga berimbas pada tingkat ketimpangan 
yang lebih tinggi. Namun, pergeseran dari pajak penghasilan ke pajak 
konsumsi dapat memacu penggunaan kapasitas produktif yang tidak terpakai 
sehingga meningkatkan penawaran tenaga kerja dan permintaan.

Pestel dan Sommer berargumen pajak penghasilan dan konsumsi acap 
kali mengalami trade-off di mana pajak penghasilan yang lebih rendah akan 
menginsentif orang bekerja dan menggunakan tax savings yang mereka 
peroleh untuk pengeluaran yang produktif, tetapi ketimpangan akan 
meningkat.

Namun, desain perpajakan yang dirancang dalam UU HPP tampaknya 
telah memitigasi risiko ini melalui kenaikan batasan lapisan pertama dari Rp50 
juta menjadi Rp60 juta dan menambah satu lapisan tertinggi dari 30 persen 
menjadi 35 persen bagi penghasilan di atas Rp5 miliar. Selain memberikan 
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insentif lebih untuk bekerja, desain pemajakan ini diharapkan dapat mencapai 
keadilan berdasar ability-to-pay principle.

Alhasil, pergeseran ini dapat meningkatkan efisiensi sehingga mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran. 
UU HPP mengatur bahwa tarif PPN akan dinaikkan setara bertahap dari 10 
persen menjadi 11 persen pada 11 April 2022 dan kemudian dinaikkan lagi 
menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. Selain itu, pemerintah juga 
menurunkan batasan peredaran bruto yang dikecualikan dari pengenaan 
pajak penghasilan UMKM menjadi Rp500 juta setahun.

Implikasi Makro

Bergesernya model perpajakan yang berbasis penghasilan ke konsumsi 
bisa jadi berpengaruh terhadap melemahnya konsumsi yang notabene adalah 
penyumbang terbesar pada perekonomian (58 persen dari PDB), tetapi akan 
dapat dikompensasi dengan naiknya investasi dan diikuti oleh peningkatan 
ekspor dalam jangka panjang yang diharapkan mampu memperbaiki kinerja 
neraca transaksi berjalan.

Namun, pergeseran ini harus terus dievaluasi agar insentif terhadap 
penghasilan dan disinsentif terhadap konsumsi dapat memacu naiknya 
tabungan masyarakat sehingga berdampak pada naiknya investasi, terutama 
investasi di sektor riil dan berorientasi ekspor. Disinsentif terhadap konsumsi 
diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih menabung 
dan berinvestasi ketimbang konsumsi sehingga pelaku ekonomi memiliki 
banyak alternatif pendanaan dengan biaya modal rendah.

Pergeseran ini juga seharusnya dijadikan momentum untuk mendorong 
masyarakat agar semakin giat menabung. Tabungan domestik Indonesia pada 
2020 hanya 29,61 persen dari PDB, sementara kontribusi investasi terhadap 
PDB sebesar 31,73 persen. Lebih kecilnya tingkat tabungan dibandingkan 
investasi menyebabkan terjadinya defisit transaksi berjalan di Indonesia. Belum 
lagi porsi investasi ini dianggap tak efisien dalam memacu perekonomian 
mengingat Incremental Capital Output Ratio (1COR-rasio investasi terhadap 
output) yang tinggi, yaitu 6,8 persen.
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Sementara suku bunga pinjaman (lending rate) Indonesia pada 2020 rata-
rata 9,5 persen, lebih tinggi dibandingkan negara lain, seperti Singapura 
(5,3), Filipina (71), Malaysia (3,9), dan China (4,3). Penurunan tarif pajak 
penghasilan diharapkan bisa mendorong tax savings pada perusahaan dan 
masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan baik untuk konsumsi, menabung, 
maupun investasi.

Kenaikan tarif pajak konsumsi memang akan mendisinsentif masyarakat 
dalam menambah konsumsi sehingga tingkat konsumsi marjinal turun. 
Namun, andai pun masyarakat tetap memutuskan untuk menambah 
konsumsi, pemerintah dapat menuai manfaatnya berupa naiknya penerimaan 
pajak. Sebaliknya, jika masyarakat memutuskan untuk menabung, tingkat 
tabungan domestik akan meningkat sehingga suku bunga pinjaman rata-rata 
dapat turun.

Sementara jika masyarakat memilih berinvestasi, produsen dalam negeri 
menuai manfaat berupa melimpahnya sumber penghimpunan dana di pasar 
modal. Semakin besar sumber pendanaan, semakin rendah biaya modal yang 
ditanggung produsen sehingga semakin efisien mereka dalam menambah 
produksi. Dengan demikian, kehadiran UU HPP diharapkan mampu 
menjadi panasea atau setidaknya stimulus bagi pembenahan kinerja pajak 
secara menyeluruh demi mendorong terciptanya efisiensi, produktivitas, 
profitabilitas, dan daya saing bagi bangsa kita.

Penulis: Mhd. Ricky Karunia Lubis
Pegawai Tugas Belajar Kantor Pusat DJP
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UU Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan 

untuk APBN yang 
Berkelanjutan

S elama dua tahun terakhir ini, anggaran pendapatan dan belanja 
negara (APBN) kita dipaksa bekerja sangat keras. Hal itu harus 
dilakukan lantaran kita menghadapi situasi yang tak pernah kita 

duga sebelumnya. Ya, seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, dihantam badai 
pandemi COVID-19.

Pagebluk itu tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, tapi juga 
masalah sosial dan ekonomi. Banyak perusahaan berhenti beroperasi. Tak 
sedikit yang terpaksa gulung tikar. Para pegawai dirumahkan tanpa bayaran. 
Bahkan ada yang sampai dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Penghasilan para pedagang kecil pun menurun drastis karena daya beli 
masyarakat secara umum melemah. Akibatnya, ekonomi Indonesia yang pada 
kuartal pertama 2020 masih tumbuh 2,97%, menjadi minus 5,32% pada kuartal 
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kedua di tahun yang sama. Meskipun terjadi perbaikan pada kuartal ketiga 
dan keempat, secara tahunan ekonomi kita masih minus 2,07% pada 2020 
(Bank Indonesia, 2021).

Namun, kondisi tersebut masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan 
negara-negara maju di dunia yang ekonominya minus hingga 17—20%. Hal 
itu bisa terjadi lantaran APBN menjalankan salah satu fungsinya dengan baik, 
yaitu sebagai stabilisator perekonomian.

Bekerja Sangat Keras

Selama tahun 2020 dan 2021, kebijakan belanja negara dalam APBN 
difokuskan untuk mendanai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 
Mulai dari pemulihan kesehatan, perlindungan sosial, insentif dunia usaha 
dan UMKM, hingga insentif pajak. Tentu saja, pelaksanaan progran PEN 
tersebut membutuhkan biaya yang tak sedikit. Sebut saja realisasi insentif 
pajak yang nilainya mencapai Rp56 triliun pada 2020 dan Rp59 triliun hingga 
awal Oktober 2021 (Kemenkeu, 2021).

Di sisi lain, penerimaan pajak terkontraksi cukup dalam akibat lesunya 
ekonomi. Di sinilah dikatakan APBN bekerja sangat keras. Pemerintah 
tetap harus belanja besar-besaran untuk menstabilkan perekonomian ketika 
penerimaan pajak sedang seret. Konsekuensi logisnya, defisit APBN pasti 
melebar. Padahal, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
mengamanatkan bahwa defisit APBN maksimal 3% dari Produk Domestik 
Bruto (PDB).

Sebagai antisipasinya, diterbitkanlah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang 
kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020. Beleid tersebut 
memberikan relaksasi defisit APBN boleh melampaui 3% dari PDB. Namun, 
itu hanya berlaku pada tahun 2020 s.d. 2022. Mulai tahun 2023, defisit APBN 
harus dikembalikan ke angka yang diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003.

Hal tersebut bertujuan menjaga APBN tetap sehat dan berkelanjutan. Bisa 
dibayangkan apa yang akan terjadi bila defisit APBN terus dibiarkan melebar 
tanpa adanya batasan. Utang pemerintah pasti akan membengkak. Pada 
akhirnya, kesinambungan fiskal negara kita menjadi terancam.
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Membajak Krisis

Mengembalikan defisit APBN ke angka maksimal 3% dari PDB pada tahun 
2023 bukanlah perkara mudah. Pasalnya, ekonomi belum sepenuhnya pulih. 
Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mencapainya.

Seperti kata Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya pada 
Agustus lalu, kita harus membajak krisis akibat pandemi ini. Maksudnya, 
momentum krisis ini harus kita manfaatkan untuk bangkit dan melakukan 
lompatan besar, bukannya malah membuat kita mengalami kemunduran.

Kabar baiknya, strategi “membajak krisis” itu saat ini sedang dijalankan. Ya, 
dengan memanfaatkan momentum krisis, pemerintah tengah melaksanakan 
reformasi struktural dan reformasi fiskal. Hal itu salah satunya diwujudkan 
melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disetujui 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diteken Presiden Joko Widodo pada 29 
Oktober 2021.

Substansi

Salah satu tujuan dari UU HPP adalah mengoptimalkan penerimaan 
negara. Setidaknya, terdapat delapan kebijakan dalam UU HPP yang akan 
diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pertama, penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor 
pokok wajib pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, 
diharapkan terjadi perluasan basis pajak karena semua orang yang memiliki 
NIK akan masuk ke dalam sistem perpajakan. Tidak seperti sebelumnya, di 
mana banyak orang yang seharusnya membayar pajak, tidak membayar pajak 
karena belum masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Kedua, pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan berupa 
natura/kenikmatan. Ketiga, penambahan tax bracket (lapisan tarif) PPh bagi 
crazy rich (orang super kaya), yakni 35% untuk bagian penghasilan kena pajak 
di atas Rp 5 miliar. Keempat, penurunan tarif PPh Badan menjadi 20% pada 
tahun pajak 2022 dibatalkan.

Kelima, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% mulai 
1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Dengan asumsi 



Harmoni Cinta untuk Negeri

78

bahwa orang kaya mengonsumsi barang dan jasa lebih banyak (nilainya) 
ketimbang orang miskin, yang menjadi sasaran dari kenaikan tarif PPN ini 
adalah orang-orang kaya.

Keenam, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) wajib pajak yang akan 
berlangsung pada 1 Januari s.d. 30 Juni 2022. Dalam program ini, wajib pajak 
yang belum sepenuhnya melaporkan penghasilan/hartanya dalam Surat 
Pemberitahuan (SPT) diberi kesempatan mengungkapkan harta bersihnya 
secara sukarela dengan membayar PPh final dengan tarif tertentu.

Ketujuh, pengenaan pajak karbon. Selain karena alasan budgetair, kebijakan 
ini juga bertujuan untuk mengantisipasi ancaman perubahan iklim yang 
sedang dihadapi negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. 
Kedelapan, pengenaan cukai kemasan dan wadah plastik.

Keadilan dan Keberpihakan

Meskipun bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara, reformasi 
struktural dan reformasi fiskal yang sedang dijalankan dan diwujudkan melalui 
UU HPP justru sangat mengedepankan aspek keadilan. Ya, UU HPP sangat 
berpihak pada kelompok masyarakat  berpenghasilan  menengah ke bawah. 
Setidaknya terdapat empat kebijakan yang mencerminkan hal tersebut. Apa 
saja itu?

Pertama, naiknya jumlah bagian penghasilan kena pajak yang dikenai 
lapisan tarif pertama PPh orang pribadi, dari sebelumnya Rp50 juta menjadi 
Rp60 juta. Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan menengah ke 
bawah dikenai PPh yang lebih rendah. Sebagai ilustrasi, wajib pajak lajang 
berpenghasilan Rp108 juta setahun, saat ini dikenai PPh sebesar Rp3,1 juta 
setahun. Nantinya, ia hanya akan dikenai PPh sebesar Rp2,7 juta setahun.

Kedua, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet s.d. Rp500 juta 
bebas pajak. Saat ini, berapa pun omzet wajib pajak, langsung dikenai PPh 
final UMKM 0,5%. Nantinya, ia hanya akan dikenai PPh final apabila omzetnya 
sudah melebihi Rp500 juta setahun. Sebagai ilustrasi, Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang mempunyai omzet Rp1 miliar setahun, saat ini dikenai PPh 
final UMKM sebesar Rp5 juta. Namun nanti, ia hanya akan dikenai PPh final 
UMKM sebesar Rp2,5 juta.
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Ketiga, sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan tetap bebas PPN. 
Namun, dalam UU HPP, bukankah ketiganya hilang dari negative list  pada 
Pasal 4A UU PPN? Itu benar. Akan tetapi, ketiganya hanya pindah “pos” 
dari Pasal 4A ke Pasal 16B UU PPN. Ini dilakukan untuk meluruskan 
kembali konsep bahwa setiap barang dan jasa pada dasarnya dikenai PPN, 
kecuali barang dan jasa yang menjadi objek pajak daerah. Maka, sembako, 
jasa pendidikan, dan jasa kesehatan kini berubah dari dikecualikan menjadi 
dibebaskan dari pengenaan PPN. Intinya, tetap bebas PPN.

Keempat, dibatalkannya penghapusan Pasal 31E UU PPh. Dengan demikian, 
Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto s.d. Rp50 miliar setahun tetap 
dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif PPh Badan sebesar 50% (11%).

Sebagai masyarakat yang cerdas, kita seyogianya tidak mudah 
terprovokasi dengan kabar bohong yang mengatakan bahwa UU HPP dibuat 
untuk memajaki orang miskin ataupun menyengsarakan rakyat kecil. Kita 
perlu mencermati fakta yang sebenarnya sebelum berkomentar. Boleh jadi, 
kabar bohong semacam itu diembuskan oleh mereka-mereka yang merasa 
terusik dengan adanya UU HPP karena selama ini mereka tidak membayar 
pajak sebagaimana mestinya.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa UU HPP justru didesain untuk 
menyasar orang-orang super kaya agar mereka membayar pajak yang lebih 
besar. Dengan demikian, pajak memainkan perananan dan fungsinya, yakni 
redistribusi pendapatan. Setali tiga uang, hal itu juga akan menjaga APBN 
tetap sehat dan berkelanjutan.

Penulis: Rendy Brayen Latuputty
 Asisten Penyuluh Pajak Terampil 

KPP Pratama Depok Sawangan
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Harmonisasi  
Peraturan Perpajakan: 
Suatu Narasi Keadilan

M ASYARAKAT yang adil, makmur, dan sejahtera merupakan cita-
cita bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah 
dituntut untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan 

pembangunan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk menjaga tingkat pertumbuhan 
ekonomi nasional serta mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi 
Covid-19. Hal itulah yang melatarbelakangi terbitnya Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

UU HPP juga merupakan jawaban atas rendahnya tingkat penerimaan 
pajak yang diukur dengan  tax ratio. Kementerian Keuangan mencatat  tax 
ratio Indonesia saat ini berada pada angka 8,4%. Angka ini relatif lebih rendah 
dibandingkan dengan tax ratio beberapa negara Asean.
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Peningkatan  tax ratio  diharapkan dapat terwujud melalui perluasan 
basis pajak yang diatur dalam UU HPP, terutama dalam pengenaan pajak 
pertambahan nilai (PPN). Peningkatan tax ratio akan memperbesar kapasitas 
fiskal nasional yang pada akhirnya dapat mengakselerasi pembangunan.

UU HPP tidak hanya hadir sebagai usaha untuk meningkatkan penerimaan 
negara melalui penambahan basis pajak, tetapi juga untuk memberikan 
keadilan dalam pemungutan pajak. Menurut Musgrave, pemungutan pajak 
dikatakan adil apabila setiap orang membayar pajak sesuai kemampuannya.

Jadi, orang dengan kemampuan finansial yang sama akan membayar 
pajak dengan besaran relatif sama. Orang dengan kemampuan finansial yang 
lebih rendah tentunya akan membayar pajak dengan jumlah juga relatif lebih 
rendah.

Aspek keadilan dalam pemungutan pajak diatur dalam beberapa substansi 
UU HPP, terutama klaster Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku mulai 2022. 
Pemerintah memberikan batasan pengenaan pajak bagi Wajib Pajak Orang 
Pribadi dengan peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam 
satu tahun pajak.

Wajib pajak tersebut selama ini sering disebut sebagai Wajib Pajak Orang 
Pribadi UMKM. Sesuai dengan ketentuan pada klaster PPh dalam UU HPP, 
atas bagian omzet sampai dengan Rp500 juta yang diperoleh Wajib Pajak 
Orang Pribadi UMKM dikecualikan dari pengenaan PPh.

Sebagaimana kita ketahui, selama ini wajib pajak UMKM dikenakan 
PPh final dengan tarif 0,5% dari omzet sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ketentuan batasan omzet yang dikenakan 
PPh akan menurunkan beban pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM 
tersebut.

Penurunan beban pajak tersebut akan dirasakan baik untuk Wajib Pajak 
Orang Pribadi UMKM yang memiliki omzet kurang dari Rp500 juta maupun 
yang memiliki omzet lebih dari Rp500 juta dalam satu tahun pajak.

Untuk wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp500 juta, ketentuan 
batasan pengenaan PPh tersebut akan menihilkan beban pajak yang 
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ditanggung. Misalnya, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM memiliki omzet 
Rp40 juta sebulan atau Rp480 juta dalam setahun.

Sebelum berlakunya UU HPP, beban pajak yang akan ditanggung wajib 
pajak tersebut adalah senilai Rp200.000 dalam sebulan atau Rp2,4 juta dalam 
setahun. Dengan berlakunya UU HPP, beban pajak yang ditanggung akan 
menjadi Rp0 atau nihil karena peredaran bruto dalam satu tahun tidak 
melebihi batasan Rp500 juta.

Untuk wajib pajak yang memiliki omzet lebih dari Rp500 juta, ketentuan 
batasan pengenaan PPh tersebut akan mengurangi beban pajak yang 
ditanggung. Misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM memiliki omzet 
Rp100 juta sebulan atau Rp1,2 miliar dalam setahun.

Sebelum berlakunya UU HPP, beban pajak senilai Rp500.000 dalam 
sebulan atau Rp6 juta dalam setahun. Dengan berlakunya UU HPP, beban 
pajak menjadi Rp0 atau nihil atas bagian omzet kumulatif sampai dengan 
Rp500 juta dan senilai Rp3,5 juta atas omzet Rp700 juta yang diperoleh dalam 
setahun. Dengan demikian, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM mendapat 
efisiensi beban pajak sebesar Rp2,5 juta.

Sebelum berlakunya UU HPP, batasan pengenaan pajak hanya diberikan 
kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PPh dengan tarif progresif 
Pasal 17 UU PPh (tarif umum). Batasan itu berupa Penghasilan Tidak Kena 
Pajak (PTKP).

Namun, dengan berlakunya UU HPP, batasan pengenaan pajak juga 
diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan tarif PPh 
Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini 
mencerminkan keadilan terhadap seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik 
yang dikenakan tarif umum maupun tarif final, dalam bentuk batasan atau 
pengecualian pengenaan pajak.

Lapisan Tarif dan Pajak Natura

Aspek keadilan juga tercermin pada penyesuaian dan penambahan 
lapisan tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebelum berlakunya UU HPP, 
tarif umum PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi 4 lapisan.
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Keempatnya adalah 5% untuk penghasilan kena pajak Rp0 – Rp50 juta, 
15% untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp50 juta – Rp250 juta, 25% 
untuk penghasilan kena pajak lebih dari Rp250 juta – Rp500 juta, dan 30% 
untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta. Dengan berlakunya UU 
HPP, terjadi penambahan dan perubahan lapisan tarif.

Lapisan tarif pertama, yaitu sebesar 5%, dikenakan untuk penghasilan 
kena pajak sampai dengan Rp60 juta dari yang sebelumnya Rp50.000.000,00. 
Dengan demikian, lapisan tarif 15% dikenakan atas penghasilan kena pajak 
lebih dari Rp60 juta – Rp250 juta.

Kemudian, lapisan tarif 30% dikenakan atas penghasilan kena pajak di atas 
Rp500 juta – Rp5 miliar. Melalui UU HPP, pemerintah menetapkan lapisan 
tarif baru, yaitu 35%, untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar.

Penyesuaian dan penambahan lapisan tarif PPh untuk orang pribadi pada 
UU HPP akan meningkatkan aspek keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. 
Hal ini tercermin pada efisiensi atau pengurangan beban pajak yang diterima 
oleh seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan tarif umum.

Hal tersebut dikarenakan adanya perluasan lapisan tarif 5% untuk 
penghasilan kena pajak hingga Rp60 juta. Di sisi lain, terdapat penambahan 
beban pajak untuk orang pribadi berpenghasilan tinggi karena penerapan 
lapisan tarif baru sebesar 35%.

UU HPP juga memberikan pengaturan terhadap penghasilan yang 
diterima wajib pajak dalam bentuk natura/ kenikmatan (fringe benefit). 
Sebelum berlakunya UU HPP, penghasilan dalam bentuk natura/ kenikmatan 
tidak dikategorikan sebagai objek PPh.

Hal ini mengakibatkan penerima penghasilan dalam bentu natura/ 
kenikmatan mendapat perlakuan PPh yang berbeda dengan mereka yang 
memperoleh penghasilannya dalam bentuk uang. Dengan perubahan UU 
PPh melalui UU HPP, penghasilan dalam bentuk natura/ kenikmatan kini 
dikategorikan sebagai objek PPh, sama seperti penghasilan yang diterima 
dalam bentuk uang.

Pengaturan tersebut memberikan keadilan bagi seluruh penerima 
penghasilan. Setiap wajib pajak akan dikenakan pajak secara proporsional 
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terhadap penghasilan yang mereka terima, terlepas dari bentuk penghasilan 
tersebut.

Jadi, tidak ada lagi pembedaan perlakuan perpajakan karena bentuk 
penghasilan yang mereka terima. Namun, ada pengecualian untuk beberapa 
hal yang diatur lebih lanjut seperti makanan dan minuman yang disediakan 
oleh pemberi kerja, pakaian atau seragam khusus yang disediakan karena 
sifat pekerjaannya yang mengharuskan, dan sebagainya.

Berlakunya ketentuan PPh dalam UU HPP menjadi momentum bagi 
bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. UU HPP 
menjadi harapan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih 
tangguh dan kompetitif.

UU HPP juga diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan 
masyarakat. Pada akhirnya, pajak merupakan usaha dari seluruh komponen 
bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis: Made Yogi Dwiyana Utama
Pelaksana Kantor Wilayah DJP Bali
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UU HPP Perkuat 
Fondasi Perpajakan

P emerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 
7 Oktober 2021. UU HPP berisi 6 (enam) ruang lingkup pengaturan 

yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan 
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela 
(PPS), Pajak Karbon, dan Cukai. Ditetapkannya UU ini merupakan bagian dari 
strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan 
peningkatan tax ratio.

Berikut ini poin-poin penting yang perlu diketahui masyarakat tentang 
UU HPP:

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

UU HPP memberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor 
Pokok Wajib  Pajak (NPWP) bagi wajib pajak Orang Pribadi, namun tidak serta 



Harmoni Cinta untuk Negeri

86

merta setiap orang yang mempunyai NIK diharuskan membayar pajak. Untuk 
orang pribadi karyawan, syarat membayar pajak apabila penghasilan dalam 
setahun sudah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan 
untuk orang pribadi usahawan apabila peredaran bruto dalam  setahun sudah 
melebihi 500 juta rupiah.

Informasi selengkapnya tentang pemberlakuan NIK sebagai NPWP masih 
menunggu peraturan/petunjuk teknis yang akan diterbitkan oleh Menteri 
Keuangan.

Selain pemberlakuan NIK sebagai NPWP, UU HPP juga mengatur 
tentang Kuasa wajib pajak. Wajib pajak yang hendak menguasakan urusan 
perpajakannya kepada orang/pihak lain, pihak yang diberi kuasa wajib 
mempunyai pengetahuan/kompetensi di bidang perpajakan, kecuali apabila 
pihak yang diberi kuasa adalah suami, istri, atau saudara  sedarah/semenda 2 
derajat maka tidak wajib mempunyai kompetensi di bidang perpajakan.

Kemudian, Pemerintah melalui Menteri Keuangan kini bisa menunjuk/
menetapkan pihak lain menjadi pemotong atau pemungut pajak. Pihak lain 
ini bisa merupakan pihak yang bertransaksi langsung, maupun pihak yang 
memfasilitasi terjadinya transaksi. Contoh pihak lain yang ditunjuk sebagai 
pemotong/pemungut pajak adalah penyedia sarana transaksi elektronik 
(e-commerce/online shop). 

Pajak Penghasilan (PPh)

Objek pajak penghasilan ditambah. Pemberian natura dan/atau kenikmatan 
oleh pemberi kerja kepada pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan/jasa, kini 
termasuk objek pajak penghasilan, kecuali apabila ditentukan lain di dalam 
Undang-Undang, misalnya: penyediaan makan/minum seluruh pegawai; 
Natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu; natura dan/atau kenikmatan 
karena keharusan pekerjaan; natura dan/ atau kenikmatan yang bersumber atau 
dibiayai dari APBN/APBD; dan natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan 
batasan nilai tertentu (akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah).

Selain menambah objek PPh, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha 
diberlakukan  batas peredaran bruto tidak kena pajak yaitu sebesar 500 juta 
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rupiah setahun. Bagi yang mempunyai peredaran bruto lebih dari 500 juta 
rupiah dan kurang dari 4,8 milyar rupiah maka terutang pajak penghasilan 
dengan tarif final 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018. Batas peredaran bruto ini 
berlaku mulai tahun pajak 2022.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan terdapat penyesuaian lapisan 
dan tarif pajak penghasilan. Sebelumnya, tarif pajak penghasilan 5% (lapisan 
pertama) dikenakan untuk penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah. 
Pada UU HPP, tarif 5% dikenakan untuk penghasilan sampai dengan 60 juta 
rupiah. UU HPP juga menambah lapisan tarif baru yaitu bagi karyawan yang 
berpenghasilan di atas 5 milyar rupiah dikenakan tarif sebesar 35%.

Sedangkan tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan ditetapkan 
sebesar 22% dan mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Barang/Jasa yang sebelumnya bukan merupakan Barang/Jasa Kena Pajak, 
seperti: Hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari 
sumbernya (tidak  termasuk batu bara); barang kebutuhan pokok yang sangat 
dibutuhkan oleh rakyat banyak; dan jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa 
pendidikan, kini menjadi Barang/Jasa Kena Pajak, namun diberikan fasilitas 
“tidak dipungut” atau “dibebaskan” dari pengenaan PPN secara selektif dan 
terbatas.

Tarif PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11% (mulai berlaku 1 April 2022) 
kemudian akan dinaikkan lagi menjadi 12% (mulai berlaku paling lambat pada 
tanggal 1 Januari 2025).

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

PPS dilaksanakan selama 6 bulan (1 Januari – 30 Juni 2022) dan terdiri dari 
2 kebijakan. Kebijakan pertama dengan sasaran wajib pajak Orang Pribadi 
dan Badan yang sebelumnya pernah mengikuti program Tax Amnesty (TA) 
namun mempunyai aset/harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap 
pada saat mengikuti TA.
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Kebijakan kedua dengan sasaran wajib pajak Orang Pribadi yang 
mempunyai aset/harta dengan tahun perolehan 2015–2020 namun belum 
dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak 2020.

Peserta PPS diharuskan membayar PPh Final dengan tarif tertentu sesuai 
dengan rencana penggunaan aset tersebut di masa depan. wajib pajak peserta 
PPS mendapatkan tarif terkecil apabila aset tersebut diinvestasikan di dalam 
negeri dalam bentuk SBN atau investasi bidang pengolahan sumber daya 
alam/energi terbarukan. Dengan mengikuti program PPS, wajib pajak akan 
mendapatkan 2 (dua) keuntungan. Keuntungan pertama yaitu bebas dari 
pengenaan sanksi kenaikan sebesar 200% apabila Direktorat Jenderal Pajak 
menemukan data aset/harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pengampunan Pajak.

Keuntungan kedua, aset/harta yang dicantumkan dalam Surat 
Pemberitahuan Pengungkapan Harta dan telah diterbitkan Surat Keterangan, 
tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, 
dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Pajak Karbon

Pajak karbon merupakan pajak baru yang belum pernah ada di Indonesia. 
Pajak ini dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif 
bagi lingkungan hidup. Objek                          pajak karbon adalah pembelian barang yang 
mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam 
jumlah tertentu pada periode tertentu. Tarif pajak karbon ditetapkan paling 
rendah 30 (tiga puluh) rupiah per kilogram Karbon Dioksida ekuivalen (CO

2
e) 

atau satuan yang setara. Pajak karbon ini mulai berlaku 1 April 2022 dengan 
sasaran  wajib pajak Badan PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan 
bakar. Sementara itu, pajak karbon untuk Wajib Pajak Sektor lainnya akan 
diberlakukan secara bertahap.
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Cukai

Pada Barang Kena Cukai terdapat beberapa penyesuaian, diantaranya: 
etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan 
dan proses pembuatannya; minuman yang mengandung etil alkohol dalam 
kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan 
proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; 
dan Hasil tembakau, yang meliputi: sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau 
iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak 
mengindahkan penggunaan bahan pengganti/bahan pembantu dalam proses 
pembuatannya.

Pemerintah terus berupaya mewujudkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat 
adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengesahan 
UU HPP merupakan upaya nyata pemerintah untuk memperkuat fondasi 
perpajakan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban Warga Negara 
Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, serta 
pembangunan negara. 

Penulis: Widyanto Arif Pintoyanu
Asisten Penyuluh Pajak Terampil 

KPP Pratama Bojonegoro
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Pajak Karbon, Beban 
atau Dividen untuk 

Negara?

P ajak karbon berpotensi memadukan dua kepentingan yang sering 
bertolak belakang, yaitu pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan 
lingkungan. Namun, ini hendaknya juga diselaraskan dengan upaya 

mengurangi emisi karbon. 

Konferensi Perubahan Iklim atau Climate Change Conference of the Parties 
(COP26) akan diselenggarakan pada November 2021. Glasgow, Inggris, akan 
menjadi tuan rumah tahun ini. Salah satu isu krusial yang akan dibahas adalah 
penanganan emisi karbon. Isu ini mengemuka di Indonesia seiring persiapan 
konferensi tersebut.

Pajak karbon masuk dalam rancangan perubahan Undang-Undang 
Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang masuk dalam program legislasi 
nasional (prolegnas) tahun ini. Namun, sejak satu dekade lalu pajak karbon 
sudah menjadi isu hangat di berbagai negara berkembang.

Sejak 2009, Indonesia menerbitkan pedoman kebijakan ekonomi dan fiskal 
berkelanjutan yang tercantum dalam Green Paper Ministry of Finance. Dalam 
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dokumen tersebut, pajak karbon menjadi poin penting sebagai alat untuk 
mendorong pelaku usaha agar beralih ke energi terbarukan.

Hal ini dipicu oleh fakta sejak 2009 total emisi negara berkembang 
mencapai 53,3 persen, atau melampaui negara maju yang sebesar 46,6 
persen (EDGAR, 2009). Selain itu, pertumbuhan populasi juga menjadi faktor 
pendorong peningkatan emisi di negara berkembang. Terlebih, populasi 
penduduk negara berkembang sudah mencapai 75 persen penduduk dunia 
(Todaro et al., 1995).

Selain pajak karbon, pendekatan cap-and-trade  juga digunakan untuk 
mengurangi emisi karbon. Dalam cap-and-trade, terlebih dahulu ditentukan 
batas atas (cap) jumlah emisi karbon yang diperbolehkan. Setelah itu, jumlah 
tersebut akan dilelang ke pasar dan pemenang akan mendapatkan sejenis “hak” 
untuk mengeluarkan karbon.  cap-and-trade  memerlukan pengaturan yang 
lebih kompleks dan diperlukan kelembagaan baru untuk menerapkannya.

Dibanding  cap-and-trade, pajak karbon lebih mudah untuk diadopsi 
karena lebih sederhana dan pengelolaannya dapat dilekatkan pada institusi 
perpajakan yang sudah ada. Pajak karbon dikenakan berdasarkan jumlah 
karbon yang dikeluarkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pajak 
karbon pada industri hulu energi berdasarkan jumlah rata-rata karbon per ton 
yang terdapat pada setiap energi tersebut.

Namun, seperti halnya kebijakan perpajakan lain, sangat sulit mengenalkan 
jenis pajak baru kepada para pelaku ekonomi. Sebab, pajak tidak hanya 
berkaitan dengan kepentingan bisnis, tetapi juga ranah politik. Tak heran jika 
konsep pajak karbon yang dahulu telah diinisiasi hilang dalam perjalanan.

Dividen Pajak Karbon

Berefleksi atas kondisi di atas, penting untuk menjadi diskursus bersama 
adalah memahami lebih jauh manfaat pajak karbon bagi bangsa dan negara 
Indonesia secara utuh agar persepsi kita tidak bias dan salah kaprah. Sejatinya, 
keengganan mengadopsi pajak karbon karena kepentingan segelintir 
pihak atau kepentingan sesaat saja melupakan generasi masa depan tidak 
menggentarkan ikhtiar baik untuk mendulang dividen dari pajak karbon.
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Setidaknya, ada tiga dividen yang dapat diperoleh melalui pajak karbon.  
Pertama, memberikan sinyal yang tepat kepada pelaku ekonomi untuk beralih 
ke energi terbarukan. Dengan meningkatnya harga barang berkadar karbon 
tinggi (carbon intensive goods), pelaku pasar akan mendapatkan insentif 
untuk mencari produk alternatif sehingga menggerakkan inovasi produk-
produk ramah lingkungan. Ini sangat penting jika Indonesia ingin memiliki 
industri domestik dan budaya konsumsi yang siap bersaing dengan tuntutan 
dan perubahan yang terjadi di belahan dunia lain yang mengarah pada energi 
terbarukan.

Kedua, pajak karbon dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Studi 
yang dilakukan Azis dan Resosudarmo (2007) menggarisbawahi hal ini. Studi 
dengan metode berbeda oleh Sofyan (2011) juga menemukan hal yang sama 
bahwa pola pengeluaran (expenditure pattern) di Indonesia menjadi faktor 
pembedanya. Di Indonesia, konsumsi energi memiliki hubungan linier dengan 
pendapatan— semakin kaya seseorang, semakin besar konsumsi energinya.

Efek progresivitas ini dapat mempersempit kesenjangan ekonomi. Sebagai 
contoh, simulasi oleh Sofyan (2011) menemukan bahwa pajak karbon sebesar 
Rp 280.000 per tCO

2
 berpotensi mengurangi indeks kesenjangan ekonomi 1,6 

basis poin.

Efek ini bahkan berpotensi menjadi lebih besar ketika pendapatan dari 
pajak karbon dikembalikan ke ekonomi (revenue cycling). Pajak karbon dapat 
memberikan tambahan penerimaan negara dan ini menjadi dividen ketiga 
yang sangat menguntungkan.

Penerimaan negara dari pajak karbon memang bukan menjadi tujuan 
utama, tetapi memiliki dana ekstra seperti itu akan sangat membantu mengatasi 
ekses marginal yang disebabkan oleh pajak karbon seperti kenaikan harga 
BBM dan barang atau jasa lainnya. Antisipasi terutama diperlukan untuk 
kalangan berpendapatan rendah ketika ada kejutan inflasi yang memberatkan 
rakyat kecil.

Antisipasi Dampak Lain

Walaupun risiko di atas dapat muncul dalam jangka pendek, pada jangka 
menengah-panjang, jalur pertumbuhan ekonomi dapat kembali normal 
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bahkan lebih sehat karena didorong oleh industri produk ramah lingkungan.

Dengan insentif yang berikan oleh pajak karbon kepada produk berkarbon 
rendah, industri produk ramah lingkungan ini menjadi berkembang, budaya 
konsumsi baru pun tumbuh menggerakkan roda ekonomi di keseimbangan 
baru. Seperti halnya yang terjadi di Swedia, pajak karbon berhasil mengurangi 
26 persen emisi karbonnya dalam waktu 27 tahun, dalam waktu itu, 
perekonomian tumbuh 78 persen (thebalance.com).

Belajar dari kesalahan masa lalu, kebijakan yang hanya berfokus 
pada pertumbuhan ekonomi saja tanpa menghiraukan lingkungan akan 
berbahaya dalam jangka panjang. Pajak karbon berpotensi memadukan dua 
kepentingan yang sering bertolak belakang ini, yaitu pertumbuhan (growth) 
dan keberlangsungan (sustainability).

Sementara pajak karbon berpotensi memberikan dividen yang berharga 
bagi keberlanjutan dan kebersaingan sistem perekonomian kita, ada isu 
perubahan iklim lain yang belum tersentuh dan butuh perhatian ekstra. 
Pajak karbon berpotensi mengurangi emisi karbon yang bersumber dari 
kegiatan manusia seperti proses industri, transportasi dan kegiatan lain yang 
berhubungan dengan penggunaan tenaga fosil.

Namun, emisi karbon yang bersumber dari pemanfaatan hutan dan 
penggunaan lahan lain (forestry and other land use/FOLU) yang merupakan 
porsi terbesar dari emisi karbon di Indonesia perlu juga menjadi perhatian. 
Kebijakan pajak karbon harus juga diselaraskan dengan upaya pengurangan 
emisi karbon dari sumber tersebut.

Tidak kalah penting, upaya mikro untuk menyasar sisi permintaan 
(demand side) melalui perubahan perilaku (behavioural change) juga harus 
dilakukan. Pendekatan ini menyasar agar perilaku konsumsi masyarakat lebih 
bertanggung jawab. Guna mencapai target emisi karbon yang diharapkan, 
perlu orkestasi yang baik antara instrumen pajak karbon dan instrumen 
lainnya.

Penulis: Lury Sofyan  
Kepala Seksi Pengembangan Penyuluhan Direktorat Transformasi Proses Bisnis
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Sinergi ZIS dan Pajak 
dalam UU HPP

R elasi zakat dan pajak di Indonesia memasuki babak baru usai pengesahan 
Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Kini bukan 
hanya zakat, tapi juga infak dan sedekah, jelas tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan sebagai unsur pengurang penghasilan kena pajak. 
Masyarakat dapat membayar pajak penghasilan lebih kecil jika mampu 
menunjukkan bukti setor zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dibayarkan 
melalui badan atau lembaga amil yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

UU HPP memberi ruang lebih bagi ZIS dan pajak untuk bersinergi dalam 
upaya mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Selama ini penghasilan yang 
diterima oleh umat Islam di Indonesia dikenakan pungutan ganda, yakni pajak 
penghasilan yang dibayarkan kepada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan 
dan setoran zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS). Pajak dan ZIS tersebut sama-sama digunakan untuk menggerakkan 
perekonomian serta redistribusi pendapatan antara si kaya dan si miskin.

Persamaan tujuan ini yang membuat masyarakat berharap pemerintah 
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dapat memberikan fasilitas keringanan jika telah menunaikan kedua kewajiban 
tersebut. Bahkan, banyak pihak yang berpendapat bahwa Indonesia sebagai 
negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia sejatinya mampu menjadikan 
zakat sebagai sumber penerimaan negara menggantikan peran pajak.

Angka ZIS dan Pajak

Wacana untuk menghapus pungutan pajak di Indonesia dan 
menggantikannya dengan dana ZIS telah lama bergulir, namun masih 
menemui banyak jalan terjal dalam praktiknya. Penerimaan pajak selama 
ini menopang lebih dari 70 persen anggaran pemerintah. Dalam APBN 2021 
disebutkan bahwa Indonesia membutuhkan anggaran sebesar Rp 1.743,65 
triliun untuk menjalankan roda pemerintahan di masa pandemi.

Ditjen Pajak mendapat target penerimaan pajak di tahun 2021 sebesar Rp 
1.229,58 triliun, dan mampu mengumpulkan 100,47 persen dari target yang 
ditetapkan pascalibur Natal tahun ini. Dana tersebut salah satunya digunakan 
untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dalam 
perkembangannya mencapai angka Rp 744,75 triliun untuk tahun anggaran 2021 
(Kemenkeu.go.id, 2021).

Sedangkan potensi zakat nasional di tahun 2019 menurut Indikator Pemetaan 
Potensi Zakat (IPPZ) mencapai Rp 233,8 triliun (Outlook Zakat Indonesia, 2021). 
Dari potensi tersebut, realisasi pengumpulan ZIS di tahun 2019 hanya 3,51 persen 
atau Rp 10,2 triliun (Renstra BAZNAS, 2021). Hal ini tentu patut untuk disayangkan 
karena angka realisasi ZIS sangat jauh dibandingkan dengan pengumpulan pajak 
oleh Kementerian Keuangan.

Salah satu penyebab rendahnya realisasi pengumpulan ZIS oleh BAZNAS 
adalah literasi ZIS masyarakat yang masih rendah. ZIS masih dianggap sebagai 
iuran sukarela, tidak wajib, di mana banyak masyarakat yang memilih untuk 
menyalurkan langsung kepada golongan yang berhak menerima daripada 
dibayarkan melalui lembaga amil zakat resmi.

Padahal, BAZNAS membutuhkan data yang akurat terkait sirkulasi dana ZIS di 
tengah-tengah masyarakat. ZIS yang ditunaikan butuh untuk dicatat nominalnya, 
diadministrasikan nama pemberi dan penerima ZIS, untuk membangun basis 
data yang kuat terkait potensi dan realisasi ZIS di Indonesia.
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Namun, masyarakat tampaknya masih enggan karena membayar zakat, 
infak, dan sedekah masuk ke dalam ranah privat yang sebaiknya buru-buru 
dilupakan karena khawatir akan mengurangi tingkat keikhlasan dalam 
menunaikan ajaran agama.

Ruang Sinergi Baru

Meski administrasi ZIS yang dikelola BAZNAS masih belum mampu 
mencakup perputaran dana ZIS secara holistik di tengah masyarakat, 
pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak tetap tidak menutup ruang sinergi ZIS 
dan pajak. Infak dan sedekah, sebagaimana zakat, mulai tahun depan dapat 
digunakan untuk mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak.

Ego sektoral masing-masing instansi harus diminimalisir demi terwujudnya 
basis data yang modern dan mumpuni. Jika selama ini masyarakat harus 
bisa menunjukkan bukti setor zakat untuk mendapat fasilitas perpajakan, 
ke depan diharapkan semua data pembayar pajak dan pembayar zakat dapat 
diintegrasikan untuk menyederhanakan birokrasi.

Ketentuan baru UU HPP yang menetapkan Nomor Induk Kependudukan 
(NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) dapat diadaptasi 
oleh BAZNAS dalam pengumpulan ZIS. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) 
diganti dengan NIK, begitu pun dengan Nomor Indentifikasi Mustahik diganti 
dengan NIK. Perubahan ini akan mempermudah integrasi data perpajakan 
dan data zakat di masa depan, serta mendukung terwujudnya ekosistem Single 
Identity Number (SIN) yang sedang dicanangkan pemerintah.

Wacana zakat menjadi kredit pajak bukan hal yang mustahil untuk 
diwujudkan. Bahkan, zakat dapat menjadi bagian dari keuangan negara di 
bawah payung hukum yang jelas dan transparan. Semua itu hanya akan bisa 
terwujud jika pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terus bertransformasi 
mengikuti kebutuhan zaman.

Penulis: Nurfita Kusuma Dewi
Pelaksana KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua
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Menyimak  
Keberpihakan 

Pemerintah di Aturan 
PPh “Baru”

P enerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi bukti nyata keberpihakan 
pemerintah terhadap masyarakat kelas menengah kebawah. Salah satu 

wujud keberpihakan itu dilakukan dengan mengubah beberapa ketentuan 
tentang pengenaan PPh badan dan orang pribadi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu 
pernah mengingatkan tentang tiga tujuan utama reformasi Pajak Penghasilan 
(PPh) dalam UU HPP.1 Tujuan pertama dan kedua reformasi PPh adalah 
untuk membentuk sistem pajak yang lebih berkeadilan dan berkepastian 
hukum. Sedangkan tujuan utama reformasi PPh yang terakhir adalah untuk 
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meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak secara sukarela (voluntary 
tax compilance).

Dalam UU HPP terdapat beberapa bukti nyata keberpihakan pemerintah 
terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah dengan adanya skema “baru” 
pengenaan PPh badan dan orang pribadi.Keberpihakan itu tampak dari:

• Pemberian insentif terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dengan 
peredaran tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018;

• Perubahan progresivitas tarif PPh Orang Pribadi; dan

• Perubahan tarif PPh Badan.

Skema baru di atas sangat penting untuk diketahui karena berdasarkan 
Pasal 17 ayat (1) UU HPP dinyatakan bahwa perubahan pada ketentuan PPh 
yang terjadi karena disahkannya UU HPP mulai diberlakukan pada Tahun 
Pajak 2022. Hal ini berarti skema baru pengenaan  PPh Badan dan Orang 
Pribadi mulai diterapkan sejak 1 Januari 2022. Nah, tahun 2022 sudah berada 
di depan mata kita. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita memahaminya 
sehingga dapat menerapkan ketentuan baru itu dengan baik dan benar.

“Hadiah” PPh bagi Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi

Keberpihakan UU HPP yang pertama ibarat “hadiah” bagi wajib 
pajak (usahawan) Orang Pribadi Dalam Negeri yang menerima atau 
memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tertentu (tidak melebihi 
Rp4.800.000.000,00). Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 (baca: PP Nomor 23 Tahun 2018) 
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau 
Diperoleh wajib pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Mereka 
biasanya lebih kita kenal dengan istilah wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM).

Dalam Pasal 7 ayat (2a) UU PPh pasca diberlakukannya UU HPP 
dinyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang memiliki 
peredaran bruto tertentu (tidak melebihi Rp4.800.000.000,00) tidak dikenai 
PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 dalam 
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satu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi usahawan 
dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu sampai dengan 
Rp500.000.000,00 setahun tidak berkewajiban membayar pajak (bebas pajak).

Namun demikian ada dua hal penting yang harus digarisbawahi terkait 
keberpihakan pemerintah terhadap PPh UMKM. Satu, hanya wajib pajak 
UMKM yang berstatus orang pribadi saja yang dapat menikmati “hadiah” ini. 
Dengan demikian Wajib Pajak UMKM yang berstatus badan dalam negeri 
yang memiliki peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp500.000.000,00 
setahun tetap berkewajiban membayar PPh UMKM dengan tarif 0,5%. Adanya 
dampak lanjutan bagi Wajib Pajak UMKM Badan merupakan konsekuensi 
logis yang harus diterima dari pemberlakuan Pasal 7 ayat (2a) UU PPh pasca 
diberlakukannya UU HPP.

Dua, pemerintah tetap memberlakukan ketentuan Pasal 31E UU PPh 
terhadap Wajib Pajak UMKM berstatus badan dalam negeri. Ada perbedaan 
insentif PPh antara yang diberikan kepada Wajib Pajak UMKM badan dalam 
negeri dengan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi. Wajib Pajak Badan dalam 
negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat 
insentif berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang 
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai 
dengan Rp4.800.000.000,00.

Insentif pajak tersebut diberikan oleh pemerintah jika Wajib Pajak UMKM 
Badan telah melewati jangka waktu tertentu seperti diatur dalam Pasal 
5 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2018 sehingga wajib melakukan kewajiban 
PPh Pasal 25. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu paling 
lama Wajib Pajak UMKM Badan berbentuk perseroan terbatas melaksanakan 
kewajiban PPh UMKM 0,5% adalah 3 tahun sejak terdaftar. Sedangkan Wajib 
Pajak UMKM Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma 
dibatasi paling lama 4 tahun sejak terdaftar.

Jadi meskipun Wajib Pajak UMKM Badan tidak mendapatkan insentif  PPh 
seperti Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi tetapi mereka tetap mendapatkan 

1 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-memperkuat-sistem-perpajakan-untuk-
apbn-yang-lebih- kuat/
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insentif PPh yang berbeda. Adanya perbedaan ini bukan berarti pemerintah 
membedakan antara Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dan Badan. Hal 
itu lantaran insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan 
sebenarnya sudah diberikan lebih dari satu dekade yang lalu. Jauh sebelum 
UU HPP diberlakukan.

Bahkan insentif pajak untuk Wajib Pajak UMKM Badan itu dapat diberikan 
langsung sejak terdaftar tanpa menunggu jangka waktu 3 atau 4 tahun. 
Dengan catatan, Wajib Pajak UMKM Badan wajib melakukan pemberitahuan 
kepada Ditjen Pajak bahwa memilih melaksanakan kewajiban PPh Pasal 25 
dari pada PPh UMKM 0,5%. Selanjutnya, wajib pajak tersebut tidak dapat 
kembali lagi melaksanakan kewajiban PPh UMKM 0,5% jika telah memilih 
kewajiban PPh Pasal 25. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PP 
Nomor 23 Tahun 2018.

Tiga, Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi hanya dapat menikmati “hadiah” 
ini paling lama 7 tahun sejak terdaftar sebagai wajib pajak. Untuk lebih 
detilnya para pembaca semua dapat mencermati Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 
23 Tahun 2018. Setelah jangka waktu itu terlewati maka Wajib Pajak UMKM 
Orang Pribadi tidak boleh lagi melaksanakan kewajiban pajak dengan PPh 
UMKM 0,5% melainkan wajib melakukan kewajiban PPh Pasal 25.

Perubahan Progresivitas Tarif PPh Orang Pribadi

Keberpihakan UU HPP yang kedua terhadap masyarakat kelas menengah 
ke bawah adalah dengan dinaikkannya batasan lapisan Penghasilan Kena 
Pajak yang pertama. Perubahan ini tentu sangat sejalan dengan kondisi 
perekonomian sekarang yang masih terpengaruh oleh pandemi Covid-19. 
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri kelas bawah, khususnya karyawan, 
dapat melakukan penghematan dana untuk kepentingan pajak sehingga dapat 
digunakan untuk berbagai kebutuhan lainnya.

Sebelumnya batas lapisan Penghasilan Kena Pajak yang pertama 
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1a) UU PPh adalah Rp50.000.000,00. 
Akan tetapi dengan diberlakukannya UU   HPP maka ketentuan batas Lapisan 
Penghasilan Kena Pajak yang pertama di atas diubah menjadi lebih tinggi dari 
sebelumnya yaitu menjadi Rp60.000.000,00. Dengan demikian ada kenaikan 
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batas lapisan Penghasilan Kena Pajak yang pertama bagi Wajib Pajak Orang 
Pribadi Dalam Negeri sebesar Rp10.000.000,00.

Ketentuan penting berikutnya pasca penerapan UU HPP adalah adanya 
penambahan lapisan Penghasilan Kena Pajak dari empat lapis menjadi lima 
lapis. Adanya penambahan lapisan Penghasilan Kena Pajak yang kelima 
akhirnya mengubah batas lapisan Penghasilan Kena Pajak yang keempat 
dan berdampak pada perubahan tarif tertinggi yang dikenakan kepada wajib 
pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk lebih jelasnya silakan melihat Tabel 
1 di bawah ini.

Tabel 1.

Komparasi Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak   
Setelah Diberlakukannya UU HPP

Ketentuan PPh Orang PribadiSebelum Diberlakukannya UU HPP

No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

1 sampai dengan Rp50.000.000,00 5%

2
di atas Rp50.000.000,00 sam-
pai dengan Rp250.000.000,00

15%

3
di atas Rp250.000.000,00 sampai 
dengan Rp500.000.000,00

25%

4 di atas Rp500.000.000,00 30%

Ketentuan PPh Orang Pribadi Setelah Diberlakukannya UU HPP

No Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

1 sampai dengan Rp60.000.000,00 5%

2
di atas Rp60.000.000,00 sam-
pai dengan Rp250.000.000,00

15%

3
di atas Rp250.000.000,00 sampai 
dengan Rp500.000.000,00

25%

4
di atas Rp500.000.000,00 sam-
pai dengan Rp5.000.000.000,00

30%

5 di atas Rp5.000.000.000,00 35%

Sebagai informasi tambahan, penyesuaian lapisan Penghasilan Kena 
Pajak dan penerapan tarif pajak baru dengan pemberlakuan UU HPP sangat 
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sesuai dengan kondisi di masyarakat. Di satu sisi, adanya pandemi Covid-19 
sangat berdampak pada tingkat penghasilan sebagian karyawan (penghasilan 
bulanan menjadi berkurang karena kebijakan perusahaan). Mereka inilah yang 
menikmati peningkatan lapisan Penghasilan Kena Pajak dari Rp50.000.000,00 
menjadi Rp60.000.000,00.

Namun di sisi lain, ada penambahan jumlah orang kaya di Indonesia. Aneh 
tapi nyata. Akan tetapi itulah faktanya. Mengutip data Lembaga Keuangan 
Credit Suisse, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki kekayaan bersih US$1 
juta dollar atau lebih mencapai 171.740 orang pada tahun 2020.2 Jika dicermati 
ternyata angka tersebut melonjak 61,69 persen year  on year (yoy) dari jumlah 
pada tahun 2019 yang berjumlah 106.215 orang. Ini berarti ada peningkatan 
jumlah orang kaya secara signifikan yang mencapai 65.525 orang.

Bahkan lembaga tersebut juga menyatakan bahwa jumlah orang Indonesia 
sangat kaya di tahun 2020 mencapai 417 orang.3 Jumlah itu diperkirakan naik 
22,29 persen dari tahun sebelumnya. Credit Suisse mengartikan orang sangat 
kaya dengan memiliki kekayaan tercatat lebih dari US$ 100 juta dollar. Adanya 
penambahan jumlah orang kaya dan sangat kaya di Indonesia ternyata menjadi 
perhatian pemerintah dengan menyesuaikan besaran kewajiban pajak antara 
masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyarakat kelas atas.

Perubahan Tarif PPh Badan

Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kelas menengah ke bawah 
disempurnakan dengan mencabut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(baca: UU Nomor 2 Tahun 2020). UU Nomor 2 Tahun 2020 diberlakukan sejak 
16 Mei tahun lalu.

Amanah penting yang terkandung dalam pasal tersebut adalah perintah 
untuk melakukan penyesuaian tarif PPh Badan Dalam Negeri dan bentuk 
usaha tetap yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh. Penyesuaian 
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tarif tersebut dilakukan oleh pemerintah secara bertahap dari tahun pajak 
2020 sampai dengan 2022 nanti. Pada tahun pajak 2020 dan 2021, penyesuaian 
tarif PPh Badan dilakukan dari 25% menjadi 22%. Lalu penyesuaian tarif 
dilanjutkan dari 22% menjadi 20% di tahun depan.

Dengan diberlakukannya UU HPP yang mencabut ketentuan tersebut 
maka tarif PPh Badan yang nanti diterapkan di tahun pajak 2022 adalah 
sama dengan tarif PPh Badan yang telah diberlakukan di tahun pajak 2020 
dan 2021 yaitu 22%. Ini berarti penyesuaian tarif PPh Badan secara bertahap 
tidak dilanjutkan di tahun pajak 2022. Dengan demikian penurunan tarif PPh 
Badan hanya diberikan satu kali di tahun 2021 saja dan tetap dijaga sebesar 
22% pada tahun pajak 2022.

Lantas bagaimana posisi tarif PPh Badan di Indonesia setelah pemerintah 
menerapkan tarif 22% tersebut tatkala dibandingkan dengan negara-negara 
lain dalam pentas internasional? Jika kita melihat tren perpajakan global 
atas penerapan tarif pajak badan atau korporasi, 22% merupakan tarif pajak 
yang kompetitif.4 Dengan kata lain, tarif itu tidak terlalu tinggi dan juga 
tidak terlalu rendah. Untuk lebih jelasnya silakan melihat Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2.

Komparasi Tarif PPh Badan di Indonesia Dengan Tarif Rata-Rata 
PPh Badan Negara Lain di Dunia

No Negara-Negara Tarif Rata-Rata PPh Badan

1 ASEAN 22.17%

2 OECD 22.81%

3 Benua Amerika 27.16%

4 G-20 24.17%

Jika melihat tabel di atas maka tampak dengan jelas bahwa tarif 
PPh Badan di Indonesia masih lebih rendah dari rata-rata tarif PPh Badan 

2,3https://money.kompas.com/read/2021/07/13/050600726/selama-pandemi-jumlah-orang-

kaya-indonesia- bertambah-banyak.
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yang diberlakukan di banyak negara di dunia. Bahkan kalau kita telusuri lebih 
dalam di situs tradingseconomics.com, tarif PPh Badan tertinggi di Asia 
Tenggara adalah 30% yang berlaku di Philipina. Sedangkan tarif PPh Badan 
terendah di Asia Tenggara berlaku di Singapura sebesar 17%.

Penutup

Semangat pemberlakuan UU HPP adalah untuk memberikan sistem pajak 
yang berkeadilan sehingga mendorong kepatuhan pajak wajib pajak secara 
sukarela. Hal itu ditunjukkan oleh pemerintah dengan berbagai langkah 
nyata. Di antaranya adalah dengan melakukan beberapa perubahan penting 
pada ketentuan PPh. Termasuk dalam hal pengenaan PPh Orang Pribadi dan 
Badan.

Mulai tahun depan, Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi hanya dikenakan 
PPh final 0,5% jika omset usaha atau penghasilan kumulatifnya dalam suatu 
tahun pajak telah melebihi Rp500 juta. Batasan Rp500 juta ibarat Penghasilan 
Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak Orang Pribadi dengan pekerjaan 
sebagai karyawan. Insentif terhadap wajib pajak UMKM orang pribadi 
diberikan pemerintah dengan mengenakan tarif pajak yang kecil dan bersifat 
final serta masih ditambah lagi dengan adanya batasan omset tidak kena 
pajak.

Selanjutnya, pemerintah juga meningkatkan batas lapisan Penghasilan 
Kena Pajak yang pertama untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. 
Batas yang sebelumnya Rp50 juta diubah menjadi Rp60 juta. Terakhir, tarif 
PPh badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dijaga terus bertahan di 
angka 22% di tahun depan dan selanjutnya. Berdasarkan UU HPP, tidak ada 
lagi penurunan tarif PPh Badan dalam jangka waktu dekat. Hal itu lantaran 
menyesuaikan dengan tren perpajakan global yang cenderung menaikkan 
penerimaan pajak dari sektor PPh.

4https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-alasan-pemerintah-batal-turunkan-tarif-pph-badan-pada-
tahun- depan?page=all
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Tiga ketentuan di atas menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah 
terhadap masyarakat kelas menengah kebawah untuk bangkit dari 
keterpurukan ekonomi karena pandemi. Ada penambahan cash flow yang 
dapat digunakan oleh masyarakat kelas menengah kebawah untuk membuka 
usaha baru atau meningkatkan kapasitas usaha yang dimiliki. Semuanya 
diharapkan dapat mewujudkan sistem pajak yang lebih berkeadilan dan 
berkepastian hukum sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan 
wajib pajak secara sukarela.

Penulis: Indrajaya Burnama
Account Representative KPP Pratama Jepara
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Harmoni Merdu 
Pemerintah untuk 

Pengusaha Milenial

S ejarah reformasi perpajakan baru telah terukir. 7 Oktober 2021, 
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya 
mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau biasa disebut dengan UU HPP.

Lahir dengan nama yang unik, pokok-pokok aturan di dalamnya juga tak 
kalah menarik. Salah satu poin yang paling disorot adalah adanya mekanisme 
perpajakan baru bagi pelaku usaha di Indonesia yang saat ini didominasi oleh 
kaum milenial. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 59,87 
persen dari 7,2 juta investor pasar modal berdasarkan data Single Investor 
Identification (SID) adalah investor dengan usia di bawah 30 tahun. Artinya, 
dewasa ini, persaingan usaha sedang gencar-gencarnya digiatkan oleh generasi 
milenial.
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Melihat tren yang sedang berkembang tersebut, UU HPP bak menjadi 
angin segar bagi generasi milenial yang utamanya sedang mengembangkan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari pemilik kedai kopi pinggir 
jalan hingga pengusaha online shop, per tahun 2022 dapat menggugurkan satu 
kewajiban perpajakan yang selama ini dijalankan. Pembayaran Pajak Penghasilan 
bisa jadi bukan merupakan kewajiban lagi, sebab UU HPP memberikan ketentuan 
pembebasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki 
peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
dalam satu Tahun Pajak.

Melengkapi aturan sebelumnya, UU HPP hadir memberikan ketentuan batas 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
menghitung Pajak Penghasilan dengan tarif final 0,5% sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Ketentuan PTKP tersebut belum 
pernah diatur, sehingga sebelumnya berapapun penghasilan seorang pelaku 
usaha, pasti dikenakan pajak berdasarkan PP 23/2018.

Dengan mekanisme penghitungan pajak yang diatur kembali melalui UU 
HPP tersebut, generasi milenial yang baru memulai bisnis dapat terbantu dalam 
perintisan usahanya. Sebab, beban pajak yang sebelumnya harus dibayar dapat 
menjadi modal tambahan agar usahanya lebih berkembang.

Hal ini sejalan dengan penuturan salah satu pengusaha milenial yang sedang 
merintis usaha toko kue di kota Malang. Pertengahan 2020, Tazkia Ayu (21) 
memulai bisnis pembuatan korean cake dengan nama dagang ‘Rassasy Du Bake’. 
Dalam sebulan ia dapat memperoleh omzet antara 16—22 juta rupiah. Itu artinya, 
sebelum UU HPP diberlakukan, Tazkia harus membayarkan Pajak Penghasilan 
sebesar 80 ribu hingga 110 ribu setiap bulannya. Namun, per tahun 2022 nanti, 
dengan peredaran bruto yang sama, Tazkia tidak harus menyetorkan Pajak 
Penghasilan, karena jika dikumulatifkan, peredaran bruto Tazkia belum mencapai 
500 juta rupiah dalam setahun.

Bagi generasi milenial seperti Tazkia, kebijakan ini dapat menjadi peluang 
besar untuk lebih mengembangkan usahanya. “Adanya UU HPP ini menurut saya 
dapat memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM yang baru berkembang 
karena artinya biaya yang biasanya dibayarkan untuk pajak bisa dialihkan ke 
pengembangan bisnis. Apabila bisnis itu berkembang pasti butuh SDM lebih 
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sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain juga,” tutur Tazkia 
dalam wawancaranya.

Satu suara dengan Tazkia, salah satu pelaku UMKM di e-commerce Indonesia, 
Lulu (22) juga berpendapat bahwa UU HPP adalah kebijakan yang positif. Pemilik 
online shop yang berbasis penjualan merchandise K-Pop ini menyampaikan, 
kebijakan untuk UMKM seperti itu dapat mendorong pengembangan usaha, 
khususnya bagi pengusaha milenial yang pada masa-masa awal perintisan 
usaha seperti ini masih mendapatkan profit yang minim dan hanya cukup untuk 
kebutuhan sehari-hari. “Apalagi untuk usaha saya yang perkembangannya 
dipengaruhi banyak hal, salah satunya kurs rupiah,” kata dia.

Hal serupa juga dirasakan oleh Rizal Fantofani (28), generasi milenial pemilik 
usaha dari sektor jasa di kota Malang. Menurut pemilik usaha laundry sepatu 
‘Perona Sepatu’ tersebut, saat ini ia lebih fokus pada bagaimana cara agar 
usahanya dapat survive di masa pandemi Covid-19 ini.

“Di era pandemi seperti ini penghasilan yang diperoleh setiap bulan itu 
tidaklah stabil, bahkan bisa sampai minus sehingga agak memberatkan jika 
kebijakan pengenaan pajak penghasilan 0.5% belum diatur kembali melalui UU 
HPP,” terangnya.

Penulis: Savira Cahya Aulia
Pelaksana KPP Pratama Malang Selatan
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Adilkah?

R encana pemerintah untuk memberlakukan tarif pajak tertinggi 
untuk golongan orang kaya di Indonesia telah memasuki babak baru. 
DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang mengatur penambahan lapisan tarif 
pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) sebesar 35% bagi perseorangan 
yang memiliki penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. Hal ini dilakukan 
pemerintah dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat 
sekaligus menambah sumber penerimaan negara.

Pengenaan pajak memang sudah sepatutnya diberlakukan sesuai dengan 
prinsip ability to pay atau daya pikul masing-masing orang. Golongan 
masyarakat yang memiliki kemampuan membayar lebih besar akan dikenakan 
tarif pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, golongan masyarakat yang memiliki 
penghasilan rendah dikenakan pajak yang lebih kecil atau bahkan dibebaskan 
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dari pengenaan pajak. Namun, sudah tepatkah langkah pemerintah menaikkan 
tarif pajak orang kaya untuk memberikan rasa keadilan di tengah-tengah 
masyarakat

Braket Pajak Penghasilan

Dalam ketentuan perpajakan sebetulnya telah diatur wajib pajak yang 
memiliki penghasilan di bawah batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
tidak dikenakan pajak. Pajak penghasilan baru diberlakukan jika wajib pajak 
memiliki penghasilan per tahun sebesar Rp54 juta ke atas. Batasan PTKP 
tersebut dianggap sebagai nominal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari sehingga tidak patut untuk dikenai 
pajak. Hal ini sebetulnya sudah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah.

Pengenaan pajak bagi perorangan yang memiliki penghasilan di atas 
PTKP dilakukan secara progresif menurut lapisan penghasilan (income 
brackets). Semakin tinggi penghasilan kena pajak (PKP) yang dimiliki maka 
semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Sebelum RUU HPP disahkan, 
orang pribadi dengan PKP sampai dengan Rp50 juta per tahun dikenakan 
tarif 5% orang pribadi dengan PKP di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 
juta dikenakan tarif 15%, orang pribadi dengan PKP di atas Rp250 juta sampai 
dengan Rp500 juta dikenakan 25%, dan orang pribadi dengan PKP di atas 
Rp500 juta rupiah per tahun dikenakan tarif 30%.

Empat bracket pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia ini lebih 
sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Berdasarkan data tahun 
2020 yang dirilis Organisation for Economics Co-operation and Development 
(OECD), Australia dan Perancis memiliki lima bracket penghasilan kena pajak, 
sedangkan Jepang dan Austria menerapkan tujuh bracket. Bahkan negara 
Luksemburg memberlakukan 23 bracket pajak penghasilan (Luxembourg Times, 
2021). Maka wajar jika RUU HPP menambah bracket pajak penghasilan dengan 
memberlakukan tarif pajak 35% untuk orang kaya yang memiliki penghasilan 
kena pajak di atas Rp5 miliar per tahun. Selain itu, batas penghasilan yang dapat 
dikenakan tarif pajak 5% pun naik dari yang sebelumnya Rp50 juta menjadi 
Rp60 juta per tahun.
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Keadilan Sosial

Dalam perpajakan dikenal dua jenis keadilan, yakni keadilan horizontal 
dan keadilan vertikal (Musgrave, 1990). Keadilan horizontal dikenal dengan 
perlakuan pajak yang sama terhadap entitas yang sama kemampuannya, 
sedangkan keadilan vertikal diterjemahkan sebagai perlakuan yang berbeda 
terhadap entitas dengan kemampuan yang berbeda. Penambahan bracket 
pajak dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentu menganut prinsip 
keadilan vertikal, dimana wajib pajak dengan penghasilan Rp600 juta per 
tahun tidak bisa diperlakukan sama dengan wajib pajak dengan penghasilan  
Rp6 miliar per tahun.

Jika dilihat secara sepintas, pengenaan tarif pajak 35% bagi orang kaya di 
Indonesia memang akan berdampak positif bagi penerimaan negara. Namun 
upaya pemerintah untuk mengejar pajak orang kaya akan menghadapi 
tantangan yang lebih kompleks. Perencanaan perpajakan (tax planning) kaum 
elite cenderung lebih agresif karena golongan ini memiliki akses dan sumber 
daya yang lebih baik dibandingkan masyarakat awam. Perhatian khusus 
terhadap dividen terselubung atau transaksi afiliasi yang tidak wajar harus 
dilakukan agar tidak menggerus potensi perpajakan.

Penerapan ketentuan control foreign company (CFC), pengawasan orang 
pribadi sebagai penerima manfaat utama (ultimate beneficial owner), dan 
pengawasan pengecualian objek pajak atas dividen yang ditanamkan kembali 
ke Indonesia pun menjadi krusial.

Lebih lanjut, pajak orang kaya yang diatur dalam RUU HPP hanya dikenakan 
atas penghasilan, bukan atas kekayaan yang dimiliki kaum elite. Sehingga 
pemerintah perlu dengan cermat melihat saat terjadi kenaikan jumlah kekayaan 
individu, apakah berasal dari sumber penghasilan yang telah terealisasi atau 
belum, contohnya keuntungan dari kenaikan investasi saham yang belum dijual 
(unrealized gain).

Menurut The Financial Times (2021), selama masa pandemi ini terdapat 
peningkatan kekayaan bagi golongan kelas atas di seluruh dunia termasuk 
Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Persentase kenaikan 
kekayaan orang elite di Indonesia meningkat dari sekitar 4% menjadi 7% dari 
total produk domestik bruto. Tentunya jika melihat konsep keadilan vertikal 
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kelompok tersebut merupakan kelompok yang menanggung beban pajak yang 
lebih besar.

Semua ikan, baik besar maupun kecil, tentu akan berusaha untuk tidak 
terkait mata kail dengan caranya masing-masing. Saat ini alat yang digunakan 
dan ditebarkan oleh pemerintah adalah jaring. Dengan kerapatan tertentu, 
jaring ini dapat dilolosi oleh ikan dengan ukuran tertentu pula, sehingga 
menjaga kerapatan dan mengawasi titik lemah jaring-jaring tersebut menjadi 
penting. Keputusan pemerintah untuk fokus menggali potensi pajak pada 
golongan masyarakat berpenghasilan tinggi di Indonesia membutuhkan 
keahlian yang mumpuni, kecermatan, serta kehati-hatian. Sehingga keinginan 
untuk mewujudkan keadilan sosial betul-betul dapat diwujudkan.

 
Penulis: Andi Setya Purnomo

Kepala Seksi KPP Pratama Tanjung
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UU HPP, Sebuah 
Keberpihakan bagi 

UMKM Pribadi dalam 
Penuhi Kewajiban 

Perpajakan

T anggal 28 Oktober 2021 merupakan tonggak sejarah baru bagi 
perpajakan di Indonesia, seiring dengan kondisi perekonomian yang 
semakin membaik setelah hampir dua tahun melemah akibat dari 

dampak bencana pandemi Covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah 
dalam rangka menangani permasalahan ekonomi yang terjadi melalui program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan adanya program PEN yang bertujuan melindungi, mempertahankan, 
dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha.

Bagi usaha kecil dan menengah diharapkan program PEN dapat 
“memperpanjang nafas” pelaku usahanya. Salah satu program PEN adalah dengan 
memberikan berbagai fasilitas insentif pajak bagi pelaku usaha, khususnya 
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pelaku usaha kecil menengah. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (UU HPP) disahkan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan 
dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan 
negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian 
hukum, melakanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang 
konsolidatif, dan perlasan basis data pajak serta meningkatkan kepatuhan 
sukarela wajib pajak.

Pelaku bisnis individu, rumah tangga atau usaha ukuran kecil orang 
pribadi yang biasa disebut Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akhirnya 
dapat bernafas lega untuk tidak perlu membayar sejumlah pajak atas omzet 
usahanya mulai tahun 2022 nanti. Dengan telah diundangkannya Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 
HPP), lahir ketentuan perpajakan yang baru yang mengatur batasan peredaran 
bruto yang terhutang Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
pengenaan Pajak Penghasilannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2018.

Bab IlI Pasal 7 avat 2a UU HPP menyatakan bahwa Wajb Pajak Orang 
Pribadi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 avat (2) huruf e tidak dikenai 
Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000,000,00 
(lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak, dengan demikian atas 
peredaran usaha pelaku usaha orang pribadi dengan omzet dibawah Rp500 juta 
tidak dikenakan Pajak Penghasilan.

Selama ini kewajiban perpajakan mereka diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana yang penulis singgung di atas. Dalam PP 
Nomor 23 Tahun 2018 diatur bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto 
tertentu (tidak melebihi) Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak berkewajiban 
membayar pajak dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto 
setiap bulan. Dalam ketentuan tersebut tidak diatur batasan minimal peredaran 
bruto yang diwajibkan untuk membayar pajak, artinya selama ini berapapun 
peredaran bruto wajib pajak sepanjang belum mencapai Rp4,8 miliar setahun 
maka wajib membayar pajak sebesar 0,5%.

Di dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
Republik Indonesia di Jakarta (5 Mei 2021) disampaikan bahwa UMKM 
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merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data 
Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta 
dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,074% atau senilai Rp8,573,89 triliun,

Dengan demikian sangat wajar jika pemerintah berkewajiban memberikan 
perhatian yang serius bagi kelangsungan usaha pelaku UMKM ini.

Diperlukan dukungan berupa program yang pro UMKM untuk senantiasa 
meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia.

Efek pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun lalu masih dirasakan 
dampaknya oleh sebagian UMKM, dengan diberikan fasilitas insentif berupa 
pajak ditanggung pemerintah (DTP) selama masa pandemi Covid-19 yang 
akan berakhir pada masa Desember 2021 ini harapkan UMKM yang terdampak 
pandemic dapat tetap survive menghadapi guncangan ekonomi.

UU HPP hadir sebagai jawaban untuk memulihkan perekonomian. 
Salah satu hal tersebut adalah adanya fasilitas kepada pelaku UMKM Orang 
Pribadi dengan diberikannya batasan peredaran bruto yang terhutang Pajak 
Penghasilan, WP OP UMKM yang pemenuhan kewajiban perpajakannya 
berdasarkan PP 23 Tahun 2018 baru memiliki kewajiban Pajak Penghasilan jika 
peredaran brutonya telah melebihi Rp500 juta dalam satu tahun pajak.

Selama ini pelaku UMKM bermodal kecil merasa keberatan dalam melakukan 
pemenuhan kewajiban pembayaran pajaknya mengingat keuntungan yang 
mereka dapatkan tidak sepadan dengan tarif pajak yang ditetapkan. Pada 
akhirnya dengan hadirnya UU HPP yang mengatur batasan peredaran bruto 
sampal Rp500 juta setahun tidak dikenai pajak penghasilan, diharapkan 
perputaran modal usaha pelaku UMKM orang pribadi dapat terus meningkat 
sehingga nilal pembayaran pajak atas peredaran usaha/omzet pelaku usaha 
UMKM orang pribadi diharapkan akan semakin naik pula.

Penulis: Tikno Suhendro
Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Mahir KPP Pratama Bitung
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Pajak atas Natura: 
Antara Peluang dan 

Tantangan

U ndang - Undang (UU) Harmonisasi Perpajakan (HPP) telah disahkan. 
Melalui sebuah proses yang panjang, eksursif dan delibratif, undang-
undang yang terlahir pada masa pandemi tersebut pada akhirnya 

diteken oleh Presiden bersama dengan DPR.

Terdapat beberapa isu baru dalam undang-undang tersebut, salah satunya 
adalah pengenaan pajak atas penghasilan nontunai atau yang biasa disebut 
natura. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU HPP, Pemerintah mengatur 
bahwa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diterima atau diperoleh termasuk natura dan/atau kenikmatan menjadi 
objek pajak penghasilan. Padahal, dalam undang-undang sebelumnya diatur 
bahwa natura atau kenikmatan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 
(OP) seperti fasilitas transportasi, perumahan, telekomunikasi, pengobatan 
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dan lain sebagainya dikecualikan dari objek pajak. Di sisi lain, bagi pemberi 
penghasilan, biaya natura tidak dapat dibebankan sebagai pengurang 
penghasilan.

Menurut penulis, terdapat beberapa keunggulan dari penerapan pajak 
atas penghasilan atau fasilitas nontunai tersebut. Pertama, pengenaan pajak 
atas natura akan mendorong terwujudnya sistem pemajakan yang lebih adil. 
Sebagaimana diketahui bahwa dewasa ini terdapat kecenderungan bahwa 
semakin tinggi jabatan seseorang maka fasilitas nontunai yang diterima 
seperti fasilitas kesehatan, perumahan, transportasi dan telekomunikasi yang 
diterima akan semakin besar. 

Di sisi lain, karyawan dengan jabatan menengah ke bawah umumnya 
hanya menerima penghasilan tunai yang akan dipotong pajak penghasilan. 
Alhasil, dalam sistem pemajakan konvensional terjadi distorsi yang tinggi 
dimana karyawan kelas menengah kebawah justru menanggung beban pajak 
yang lebih tinggi daripada karyawan dengan kedudukan tinggi. Oleh karena 
itu, diperlukan suatu terobosan untuk memberikan keadilan pengenaan pajak 
dengan memberlakukan pajak atas natura.

Kedua, pajak atas natura akan mewujudkan sistem pemajakan yang 
solid. Melalui UU HPP pemerintah antara lain mengatur bahwa tarif pajak 
penghasilan orang pribadi dengan penghasilan di atas Rp5 miliar naik menjadi 
35 persen. Meskipun Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada 2021 menyebutkan 
bahwa tujuan penambahan layer tarif adalah untuk menciptakan sistem 
perpajakan yang lebih sehat dan adil, namun hal ini berpotensi menimbulkan 
tax planning. Oleh karenanya, agar tidak terjadi tax planning berupa 
pengalihan penghasilan tunai menjadi penghasilan nontunai oleh wajib pajak 
berpenghasilan tinggi maka pajak atas natura merupakan solusi yang tepat.

Menurut Mukherjee (2012), pajak atas natura mempunyai dampak yang 
lebih besar terhadap wajib pajak berpenghasilan tinggi dibandingkan dengan 
wajib pajak berpenghasilan rendah. Sehingga, tepat kiranya apabila pajak atas 
natura dikenakan untuk menghindari adanya tax planning atas penambahan 
layer PPh OP di Indonesia. 

Selain itu, Mukherjee (2012) juga berpendapat bahwa kenaikan fringe 
benefit tax (FBT) sebesar 1% akan meningkatkan gaji atau penghasilan 
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karyawan sebesar 1%. Lebih lanjut, Mukherjee (2012) juga menyampaikan 
bahwa pemberian penghasilan dalam bentuk natura akan mendorong 
produktifitas karyawan.

Ketiga, pajak atas natura dapat memperluas basis pemajakan dan menjadi 
sumber penerimaan negara baru. Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan 
upaya pemulihan ekonomi, peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) diharapkan mampu menjadi shock absorber guncangan ekonomi 
sekaligus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi 
perekonomian yang belum sepenuhnya pulih membuat kapasitas penerimaan 
pajak menjadi tidak optimal sehingga, perlu adanya sumber penerimaan 
negara baru, salah satunya dengan pajak atas natura.

Keempat, dari sudut pandang mikroekonomi, pengenaan pajak atas 
natura akan memudahkan pemerintah atau pengambil kebijakan dalam 
melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap income effect dan substitution 
effect kebijakan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas 
kebijakan publik. 

Selain itu, pengenaan pajak atas natura dapat mendorong pemberi kerja 
untuk memberikan penghasilan dalam bentuk tunai (Carmody, 1998). Dalam 
beberapa situasi, pemberian penghasilan dalam bentuk tunai dianggap lebih 
menguntungkan terutama dalam pengukuran dampak kebijakan.

Beberapa Negara telah terlebih dahulu mengenakan FBT seperti Australia, 
Selandia Baru dan India. Selandia Baru sendiri telah memberlakukan FBT 
sejak tahun 2007. Melalui Income Tax Act 2007, pemerintah Selandia Baru 
mengatur bahwa pemberian penghasilan maupun imbalan nontunai terhutang 
pajak bagi penerima penghasilan. Sedangkan bagi pemberi kerja, pemberian 
imbalan nontunai tersebut dapat dibiayakan dalam laporan keuangannya 
(Massey University, 2021). 

Berdasarkan hal–hal tersebut di atas untuk mewujudkan keadilan pajak 
sekaligus sebagai upaya untuk menambah sumber penerimaan baru, maka 
sudah tepat kiranya kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang sedianya 
akan menerapkan pajak atas natura. Namun demikian, penerapan pajak atas 
natura tersebut bukan tanpa kendala. Belum diaturnya mekanisme pelaporan, 
pemungutan dan penyetoran pajak atas natura membuat kebingungan bagi 
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wajib pajak. Selain itu, kultur masyarakat yang selama ini tidak melakukan 
pengukuran dan pelaporan penghasilan nontunai membuat potensi penolakan 
yang tinggi.

Oleh karena itu, agar pajak atas natura tidak kontra produktif dengan upaya 
peningkatan kepatuhan wajib pajak maka ada beberapa langkah yang dapat 
diambil oleh pemerintah. Pertama, pemerintah perlu memberikan definisi 
yang jelas mengenai imbalan atau penghasilan apa saja yang dikenakan pajak 
atas natura. Selain itu, pemerintah juga perlu menetapkan batasan minimal 
penghasilan yang dikenakan pajak atas natura tersebut. Hal ini semata-mata 
bertujuan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

Kedua, tarif pajak atas natura sebaiknya lebih rendah daripada tarif 
terendah PPh OP. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat wajib pajak 
untuk melaporkan penghasilan yang diterimanya baik secara tunai maupun 
nontunai. Namun, secara bertahap pemerintah dapat menaikkan tarif pajak 
atas natura untuk mencegah pemberi kerja mengalihkan beban operasional 
menjadi natura. 

Ketiga, dari segi proses bisnis, pemerintah dapat mendesain pajak atas 
natura sebagai withholding tax dimana pemberi kerja mempunyai kewajiban 
untuk melakukan pemotongan dan pelaporan pajak atas penghasilan nontunai 
yang diberikan kepada karyawannya. Tujuannya jelas, untuk memudahkan 
wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Keempat, pengenaan pajak atas natura harus dilakukan secara hati-
hati dan bertahap. Artinya, perlu strategi komunikasi yang baik dalam 
mengomunikasikan pajak atas natura tersebut. Hal ini bertujuan untuk 
mencegah penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penulis: Galih Ardin
Account Representative KPP Pratama Jakarta Kemayoran
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Tax Ratio Indonesia: 
Tantangan dan Peluang 

Dongkrak Tax Ratio

B agi pemerintah, angka tax ratio alias rasio penerimaan pajak terhadap 
produk domestik bruto (PDB) tidak hanya menjadi salah satu tolak 
ukur kinerja pendapatan negara. Tax ratio juga penentu kemampuan 

belanja di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Lagipula pemerintah mendapatkan amanat untuk menjaga angka defisit 
tidak melebihi batasan 3% dari PDB. Sebagai contoh, apabila kapasitas 
pendapatan negara sebesar 12% dari PDB, maka kemampuan belanja dalam satu 
tahun tidak dapat melebihi 15% dari PDB.

Selama satu dekade terakhir, nilai belanja negara terus meningkat dari 
sekitar Rp1.042,1 triliun pada tahun 2010 hingga mencapai Rp2.309,3 triliun 
pada tahun 2019. Meskipun secara nominal telah berlipat ganda, rasio belanja 
terhadap APBN sebenarnya cenderung stabil, realisasinya di tahun 2019 sekitar 
15% dari PDB. 
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Dibandingkan dengan kelompok emerging market and developing economies, 
rasio belanja Indonesia masih relatif lebih rendah. Secara rerata, general 
government total expenditure kelompok negara berkembang selama periode 
2010   -2019 mencapai 30,1% dari PDB. Padahal penerimaan perpajakan mencapai 
lebih dari 70% dari total pendapatan negara. 

Kebijakan pemerintah dalam memungut pajak tidak hanya berorientasi 
pada kebutuhan mengisi kas negara (budgetair). Namun, pajak juga dapat 
dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, memberikan kemudahan 
bagi masyarakat dan dunia usaha. Misal pembebasan Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) atas barang kebutuhan pokok dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh)
tarif 0,5% bagi para pelaku usaha kecil.

Adanya ketentuan khusus ini akan menyebabkan berkurangnya penerimaan 
pajak yang seharusnya diterima pemerintah. Pada tahun 2019, penerimaan 
yang hilang –dikenal dengan belanja perpajakan– mencapai Rp257 triliun, 
setara 1,62% dari PDB. 

Di samping kebijakan pajak, faktor lain yang mempengaruhi tax ratio adalah 
masalah administrasi dan kepatuhan pembayar pajak. Administrasi pajak yang 
sederhana akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya 
sehingga mendorong tingkat kepatuhan.

Oleh karena itu, upaya peningkatan tax ratio perlu dilakukan secara 
komprehensif, meliputi perbaikan kebijakan dan administrasi, sebagaimana 
arah reformasi perpajakan yang sedang berlangsung saat ini.

Meningkatkan Tax Ratio

Tulisan ini akan mengelompokkan rasio pajak menjadi 3 bagian berdasarkan 
jenis pajak pusat: PPh, PPN, dan Lainnya. Sebagai pembanding Vietnam karena 
posisinya sebagai “rival” magnet investasi regional dan memiliki tax ratio yang 
relatif tinggi, sekitar 18% dari PDB.

Pertama, penerimaan PPh yang nilainya mencapai 4,9% dari PDB di 
Indonesia. Jika dibandingkan dengan Vietnam (rasio 6,1%), selisih tax ratio PPh 
Indonesia kurang lebih 1%. 
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Dalam jangka menengah-panjang, rasanya mengharapkan tambahan tax 
ratio sebesar 1% dari PDB tidak mustahil. Setidaknya terdapat dua pilihan yang 
dapat diambil untuk meningkatkan penerimaan PPh, yaitu memperluas cakupan 
pengenaan pajak atau mengenakan pajak yang lebih tinggi bagi kalangan atas.

Berkaca pada usulan kebijakan di Amerika Serikat, pemajakan para ultra-
rich merupakan alternatif yang lebih dapat diterima masyarakat (New York 
Times, 20191). Hal ini diwujudkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden 
dalam paket American Families Plan senilai US$ 1,5 triliun tanggal 28 April 
yang lalu. Dalam paket kebijakan ini, upaya restorasi kelas bawah - menengah 
melalui berbagai stimulus fiskal akan didanai oleh peningkatan pajak bagi 
individu berpenghasilan di atas US$ 400.000 dan keluarga yang menghasilkan 
lebih dari US$ 1 juta setahun. 

Sumber penerimaan berikutnya adalah Tax Ratio PPN yang nilainya sedikit 
lebih kecil, sekitar 3,5% dari PDB. Padahal, Tax Ratio PPN di Vietnam mencapai 
6,1% meskipun tarif umum PPN yang berlaku juga sebesar 10%.

Memang, terdapat perbedaan struktural di Vietnam yang memungkinkan 
tax ratio PPN lebih tinggi yaitu konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi 
dalam PDB dan kebijakan PPN yang cenderung ekspansif. Dari sisi kebijakan, 
pemerintah Vietnam mengenakan tarif PPN khusus (non-standard rate) untuk 
beberapa jenis barang kebutuhan umum. Selain itu, cakupan pelaku usaha yang 
wajib memungut PPN juga relatif lebih luas dibandingkan Indonesia.

Berkaca dari Vietnam, perluasan cakupan pengenaan PPN sepertinya dapat 
menjadi pilihan misalnya dalam bentuk penambahan tarif baru untuk kelompok 
barang konsumsi tertentu maupun ekstensifikasi pelaku usaha. 

Namun, karena sifat PPN yang non-diskriminatif atau dikenakan pada 
seluruh lapisan masyarakat, perlu adanya mitigasi dampak pengeluaran 
masyarakat yang bertambah akibat dikenakan PPN. Misalnya saja dalam bentuk 
transfer atau bantuan dari pemerintah. 

Oleh karena itu, pilihan ekspansi PPN perlu dilakukan dengan hati-hati dan 
melalui perencanaan yang cermat. Efeknya pada pada kenaikan harga yang 
akan lebih banyak dirasakan kalangan bawah. 

1  https://www.nytimes.com/2019/11/29/business/economy/economy-politics-survey.html
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Dari sisi kebijakan, potensi perbaikan administrasi PPN melalui pemanfaatan 
teknologi cukup terbuka. Ke depannya, pemanfaatan teknologi smart contract 
dan distributed ledger diperkirakan akan menjadi tren terkini untuk mengurai 
kompleksnya administrasi PPN. 

Apabila didukung dengan teknologi dan infrastruktur yang mumpuni, sistem 
pelaporan PPN dapat dilakukan secara otomatis, bahkan real-time sehingga 
meningkatkan akurasi dan mengurangi biaya kepatuhan bagi pembayar pajak. 
Dari sisi otoritas pajak, sistem distributed ledger memungkinkan audit trail yang 
andal sehingga proses verifikasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya penerimaan lainnya yang selama tiga tahun terakhir 
peranannya di Indonesia cenderung menyusut dengan rasio 2,6% dari PDB. Di 
Vietnam, penerimaan lainnya merupakan salah satu sumber pemasukan utama 
dengan sumbangan sekitar 6,2% dari PDB.

Pemerintah Vietnam menerapkan banyak pungutan tambahan yang tidak 
semuanya dapat diadopsi. Namun, terdapat jenis pungutan yang cukup relevan 
diterapkan dalam jangka menengah-panjang, yaitu environment protection tax. 
Jenis pungutan atas produksi dan impor barang yang berdampak buruk bagi 
lingkungan ini baru dikenalkan oleh pemerintah Vietnam pada tahun 2010. 
Pada tahun 2019, realisasinya mencapai 1% dari PDB.

Mengingat saat ini tren green revolution dan isu sustainability semakin 
berkembang, gagasan pemungutan pajak dalam konteks perlindungan 
lingkungan dapat menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah bertransisi 
ke ekonomi yang lestari.

Peran pemerintah dalam menyediakan layanan dan barang publik masih 
dapat diperkuat dengan syarat kapasitas penerimaan pajak juga membaik. 
Peluang peningkatan tax ratio masih cukup terbuka tetapi membutuhkan upaya 
perbaikan yang menyeluruh dari sisi kebijakan, administrasi, dan kepatuhan 
pajak. Transisi kebijakan pajak butuh dukungan masyarakat sebagai pembayar 
pajak. Maka perbaikan perpajakan juga perlu ada perencanaan dan mitigasi 
yang tepat.

Penulis: Sukaryo
Pelaksana Bagian Umum Kantor Pusat DJP
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Mencermati 
Dihapusnya Wacana 
Multitarif PPN dari  

UU HPP

W acana pengenaan multitarif pajak pertambahan nilai (PPN) sempat 
mencuat dalam RUU KUP. Keadilan menjadi pertimbangan utama 
pemerintah saat mengusulkan kebijakan tersebut. Namun, usulan 

itu akhirnya dihapus melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) 
yang disahkan pada 7 Oktober 2021.

Munculnya wacana kebijakan multitarif PPN berawal dari riset terhadap 
beberapa negara seperti India, China, dan Islandia. Kebijakan tersebut dikenal 
dengan istilah reduced rate. Secara singkat, kebijakan ini menerapkan tarif PPN 
yang berbeda terhadap beberapa jenis barang.

Untuk mengurangi regresivitas, negara yang menerapkan multitarif akan 
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mengenakan tarif lebih rendah terhadap barang tertentu seperti buku dan 
makanan. Sementara barang premium, seperti sepeda, dikenakan tarif lebih tinggi.

Sayangnya, skema kebijakan multitarif PPN ini menimbulkan kontroversi 
terkait dengan kompleksitasnya. Adapun kompleksitas tersebut mencakup 
peningkatan biaya kepatuhan, biaya administrasi, dan inefisiensi ekonomi.

Biaya kepatuhan menjadi isu utama yang diperdebatkan. Ketika PPN 
menerapkan tarif yang berbeda-beda, potensi kesalahan implementasi bisa 
terjadi. Pengusaha harus menyiapkan sistem yang mampu mengakomodasi 
perbedaan tarif atas barang yang berbeda.

Selain itu, tarif yang berbeda meningkatkan salah tarif peraturan antara 
petugas dan wajib pajak. Perbedaan penafsiran akan meningkatkan risiko 
kesalahan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Pada akhirnya, kesalahan 
tersebut akan berimbas pada peningkatan biaya kepatuhan.

Data European Parliamentary Research Service (2021) menyatakan 
biaya kepatuhan di Uni Eropa meningkat hingga 4% dari omset perusahaan. 
Sebelumnya, Uni Eropa telah menerapkan kebijakan multitarif PPN sejak 1990.

Inggris juga telah menerapkan kebijakan multitarif PPN sejak 1974. Biaya 
kepatuhan di Inggris pun meningkat 7,6% atas perubahan skema tarif tersebut. 
Dalam hal ini, perusahaan kecil menanggung proporsi biaya kompleksitas yang 
lebih tinggi atas automasi sistem dan biaya jasa konsultan.

Islandia mengalami kesulitan dalam penafsiran ketentuan multitarif PPN. Di 
Islandia, tur mengendarai kuda termasuk dalam klasifikasi industri transportasi. 
Oleh karena itu, industri ini berhak atas insentif tarif pajak lebih rendah sebesar 
11%.

Jika perusahaan tersebut adalah klub olahraga, akan dikenakan tarif 25%. 
Pertanyaan muncul terkait dengan besaran tarif yang harus dikenakan jika 
perusahaan menjalankan dua aktivitas bisnis secara bersamaan. Mekanisme 
pengkreditan pajak masukan pun menjadi makin kompleks karena adanya 
proporsionalitas.

Hafsteinsson dan Steinsson (2014) mengukur kesenjangan kepatuhan 
(compliance gap) akibat penerapan multitarif PPN di Islandia. Dalam studinya 
ditemukan kesenjangan kepatuhan untuk industri restoran mencapai 42%.
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Kesenjangan tersebut muncul akibat kerumitan dalam penggolongan tarif 
pajak atas produk makanan dan minuman dengan karakteristik yang beraneka 
ragam. Akibatnya, celah penghindaran pajak pun menjadi makin lebar.

Kompleksitas berikutnya terkait dengan biaya administrasi pemerintah, 
khususnya otoritas pajak. Kebijakan multitarif menimbulkan kesulitan dalam 
pengawasan pajak. Negara yang menerapkan multitarif PPN juga membutuhkan 
lebih banyak petugas pajak untuk memproses restitusi pajak.

Riset International Monetary Fund (IMF) (1993) menyatakan perubahan 
dari 1 ke 2 jenis tarif akan meningkatkan biaya administrasi hingga 5 kali lipat. 
Dengan perubahan ke 3 jenis tarif, biaya administrasi pemerintah mencapai 10 
kali lipat. Potensi peningkatan penerimaan, karena ada barang yang dikenakan 
tarif lebih tinggi, akan tergerus kenaikan biaya administrasi.

Potensi lobi dan kecurangan dapat makin intens. Berbagai pihak akan 
memengaruhi pembuat kebijakan untuk menempatkan industrinya pada 
lapisan tarif yang lebih rendah. Asistensi teknis dari IMF kepada negara Islandia 
menunjukkan lobi politik menyebar luas sejak penerapan multitarif PPN.

Kerugian bobot mati (deadweight loss) menjadi risiko selanjutnya dari 
penerapan multitarif PPN. Kerugian bobot mati  terjadi akibat pengurangan 
surplus konsumen dan produsen. Hal ini dikarenakan barang premium dan 
mewah akan dikenakan tarif PPN yang lebih tinggi di samping pengenaan 
PPnBM.

Studi di Norwegia (2011) menunjukkan kerugian bobot mati meningkat 
2% dibandingkan dengan ketika Norwegia menerapkan tarif tunggal. Proporsi 
terbesar adalah pada sisi permintaan karena berkurangnya konsumsi barang 
premium akibat harga yang makin tinggi.

Persiapan Negara yang Mengubah Skema Tarif

Penerapan multitarif PPN memang ditujukan untuk mengurangi dampak 
regresivitas dan menciptakan keadilan. Akan tetapi, negara yang akan mengubah 
skema dari tarif tunggal ke multitarif perlu melakukan langkah antisipatif dan 
persiapan teknis yang matang. Hal ini untuk mengurangi dampak kompleksitas 
dan inefisiensi ekonomi.
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Biaya kepatuhan dapat direduksi dengan menyederhanakan proses 
pelaporan. China telah berhasil meringankan beban kepatuhan bagi pengusaha 
kecil dan menengah melalui penyederhanaan pelaporan pajak. Perusahaan 
kecil di China dapat melaporkan PPN setiap kuartal alih-alih bulanan.

Pengembangan sistem teknologi informasi yang efisien juga diperlukan. India 
telah mengembangkan sebuah sistem Goods and Services Tax Network (GSTN) 
yang memudahkan pengusaha mencetak bukti tagihan secara terintegrasi 
dengan sistem pajak. Sistem manajemen informasi yang andal dan sejalan 
dengan kebijakan pemerintah akan mengurangi potensi kesalahan manual.

Reformasi pajak serta pengembangan sistem administrasi akan mengurangi 
dampak biaya administrasi yang timbul. Melalui sistem pengawasan yang 
terintegrasi dengan sistem wajib pajak, celah penghindaran pajak dapat 
diminimalisasi.

Selain itu, kapasitas pemahaman petugas pajak terhadap proses bisnis dan 
kebijakan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kewajiban pelaporan proses 
bisnis secara berkala menjadi krusial. Aturan turunan terkait dengan beleid ini 
juga harus didefinisikan secara detail, terutama terkait klasifikasi barang dan 
jasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penafsiran antara petugas 
pajak dan wajib pajak.

Peningkatan kerugian bobot mati memang tidak berdampak terlalu 
signifikan. Akan tetapi, peningkatan tersebut tetap menimbulkan efek bagi 
ekonomi makro. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nonpajak seperti 
kemudahan perizinan, kemudahan investasi dan pemasaran, serta insentif.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko penerapan kebijakan multitarif 
PPN di atas, bijak jika pemerintah saat ini menghapuskan wacana multitarif PPN 
tersebut dari UU HPP. Jika pada masa depan, Indonesia memiliki mimpi untuk 
mewujudkan keadilan dengan penerapan multitarif PPN, diperlukan langkah-
langkah antisipatif yang matang agar risiko kompleksitas dan inefisiensi dapat 
direduksi.

Penulis: Rizmy Otlani Novastria 
Account Representative KPP Madya Jakarta Selatan I
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Ruang Lingkup Pajak 
Pertambahan Nilai 

dalam UU Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan

P ada tanggal 29 Oktober 2021, pemerintah telah mengesahkan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (HPP). Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 

sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, antara lain Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam Bab IV, Pasal 4 s.d. Pasal 16G. 
Perubahan atas UU PPN berlaku mulai 1 April 2022. Perubahan yang mendasar 
adalah dalam pengecualian objek PPN, pengurangan atas pengecualian PPN, 
penambahan barang/jasa yang mendapatkan fasilitas PPN serta adanya tarif 
umum dan tarif khusus PPN. 
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Pengecualian Objek PPN

Penghapusan barang kebutuhan pokok dan beberapa jasa yang semula 
tidak dikenai PPN (negative list) dan memindahkannya menjadi barang dan 
jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Tujuannya agar masyarakat 
berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas 
konsumsi kebutuhan pokok dan beberapa jasa. 

Dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN yang lama, barang hasil pertambangan 
atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya semula tidak 
dikenai PPN. Aturan tersebut lalu dihapus, berarti sejak 1 April 2022 atas 
barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran dikenakan PPN dan tidak 
mendapatkan fasilitas. Misal: minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, 
batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, 
bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, 
gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir 
dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers 
earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, 
trakkit, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih 
perak, serta bijih bauksit.

Adapun makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah 
makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang 
dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang 
diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak 
daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah tetap tidak dikenakan 
PPN. Ada penegasan di sini, bahwa apabila ada perusahaan jasa boga 
atau katering melakukan penyerahan makanan dan minuman, yang yang 
diserahkannya adalah barang, bukan jasa. Ini harus menjadi perhatian bagi 
instansi pemerintah sebagai pemungut pajak, bahwa ini adalah objek PPh 
Pasal 22 dengan tarif 1,5% x DPP (Dasar Pengenaan Pajak), bukan objek PPh 
Pasal 23 dengan tarif 2% x DPP.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/
PMK.010/2015, didefinisikan bahwa jasa boga  atau katering merupakan 
jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan 
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dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, 
untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Tetapi, di ayat (4) 
dinyatakan bahwa makanan dan/atau minuman yang menjadi bagian tidak 
terpisahkan dari penyerahan jasa boga atau katering merupakan jenis barang 
yang tidak dikenai PPN. Tampak ada diksi yang membingungkan di sini, yang 
seharusnya tidak terjadi dan seharusnya menjadi perhatian bagi pembuat 
peraturan. Solusi bagi instansi pemerintah supaya pemungutannya benar 
adalah meminta rekanan untuk mendapatkan Surat Keterangan Memenuhi 
Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 lewat 
permohonan secara online di djponline.pajak@go.id, supaya dikenakan PPh 
Final 0.5%, bukan PPh Pasal 22 maupun PPh Pasal 23.

Dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN lama jasa berupa : pelayanan kesehatan, 
pelayanan sosial, keuangan, asuransi, pendidikan, angkutan umum di darat 
dan di air serta angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, tenaga kerja semula 
tidak dikenai PPN. Dalam aturan UU HPP dihapus, berarti sejak 1 April 2022 
dikenakan PPN, dan berpindah menjadi jasa yang mendapatkan fasilitas 
pembebasan PPN, sesuai pasal 16B UU HPP.

Pengurangan Atas Pengecualian PPN dan Penambahan 
Barang/Jasa Yang Mendapatkan Fasilitas PPN

Pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan 
keadilan dan tepat sasaran. Tujuannya agar agar lebih mencerminkan keadilan 
dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan 
dunia usaha. Barang kebutuhan pokok dan beberapa jenis jasa lainnya, 
diberikan fasilitas pembebasan PPN, sehingga masyarakat berpenghasilan 
menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi 
kebutuhan pokok dan beberapa jenis jasa lainnya. Dalam Pasal 16B UU PPN, 
contoh barang kebutuhan pokok adalah : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, 
garam, daging, telur, susu, buah-buahan dan sayur-sayuran.

Dengan dibebaskan, maka wajib pajak (WP) yang memiliki peredaran 
usaha barang kebutuhan pokok lebih dari Rp4,8 milyar setahun harus 
mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
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Sesuai Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012, PER-08/PJ/2013 dan PER-
17/08/2014 nantinya dia harus membuat faktur pajak dengan diawali kode 
transaksi 08. Kode transaksi 08 artinya digunakan untuk penyerahan BKP/
JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Pajak Masukan 
atas penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN tidak 
dapat dikreditkan.  

Ini berbeda dengan yang mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut/
Ditanggung Pemerintah, di mana pajak masukannya boleh dikreditkan, dan 
kode transaksinya 07. Misal: pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai 
dengan dana pinjaman/hibah luar negeri, perlakuan perpajakan di kawasan 
pengembangan ekonomi terpadu, PPN atas penyerahan avtur untuk keperluan 
penerbangan internasional, penyerahan oleh Toko Bebas Bea, penyerahan 
bahan bakar nabati di dalam negeri, pengeluaran barang ke dan dari serta 
berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan 
bebas dan pelabuhan bebas, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan 
dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan 
pelabuhan bebas, dan lain lain.

JKP tertentu yang dalam aturan baru menjadi dibebaskan dari pengenaan 
PPN antara lain jasa pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, keuangan, 
asuransi, pendidikan, angkutan umum di darat dan di air serta angkutan 
udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan 
luar negeri dan jasa tenaga kerja. Dalam peraturan yang lama, semula tidak 
dikenai PPN karena masuk dalam negative list.

Tarif Umum dan Tarif Khusus PPN

Pasal 7 membahas tarif PPN. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% akan 
mulai berlaku 1 April 2022, kemudian menjadi 12% yang mulai berlaku paling 
lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Tarif 10% dalam UU PPN berlaku hingga 
31 Maret 2022. Selanjutnya mulai 1 April 2022 tarifnya naik 1% menjadi 11%. 
Bagi pembeli BPJ/JKP yang melakukan pembelian dalam jumlah signifikan, 
dapat segera menyelesaikan transaksinya di akhir 31 Maret 2022, supaya ada 
penghematan cash outfow. Adapun untuk ekspor, tarif PPN tetap 0%.
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Ada kemudahan dan kesederhanaan PPN dengan tarif final untuk barang 
atau jasa kena pajak tertentu. Untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, 
atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif 
PPN final, misalnya 1%, 2%, 3% atau 5% dari peredaran usaha, yang akan 
diatur selanjutnya dengan peraturan menteri keuangan. Istilah tarif PPN final 
tersebut dinyatakan dalam Penjelasan UU HPP, “Perubahan materi … dan 
pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai final.”

Penulis: Amirul Mukminin
Kasi Pengawasan IV KPP Pratama Cirebon Satu
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Menguatkan Peran 

“Money Maker” PPN

D alam “General Report” yang dimuat dalam buku Cashiers de Droit 
Fiscal International volume LXVIIIb tahun 1983, Prof. Dr. Hans 
Georg Ruppe, seorang guru besar Hukum Fiskal dan Direktur The 

Institute for Financial Law of the University of Graz, Austria, menyatakan 
bahwa pada hakikatnya konsepsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) semata-
mata mengandung pengertian sebagai suatu tata cara pemungutan pajak, 
daripada sebagai suatu jenis pajak (Untung Sukardji, 2015:9).

PPN memiliki beberapa legal karakter yang diyakini sebagai keunggulan 
dibandingkan dengan Pajak Penjualan (PPn) yang pernah berlaku sebelumnya. 
Hal tersebut menjadi alasan PPN diterapkan di beberapa negara maju seperti 
Jerman (1968) dengan nama Consumption Type Value Added Tax dan Prancis 
(1954).
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Negara-negara lain yang kemudian ikut menerapkan PPN seperti Denmark 
(1967), Belanda dan Swedia (1969), Luxemburg dan Norwegia (1970), serta 
Inggris, Italia, dan Austria (1973).

Indonesia mulai memberlakukan PPN dengan terbitnya Undang-Undang 
(UU) Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). UU ini juga 
disebut dengan UU PPN 1984 sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 8 Tahun 1983.

Di antara legal karakter PPN itu adalah bahwa PPN merupakan pajak 
objektif. Dengan karakter ini, PPN mengedepankan adanya objek pajak 
dibandingkan kondisi subjek pajak. Hal tersebut berarti bahwa sepanjang ada 
konsumsi barang dan jasa, di situ ada PPN. Tak peduli konsumen orang kaya 
atau rakyat jelata. 

Selain objektif, PPN juga bersifat netral: dikenakan terhadap konsumsi 
barang dan jasa baik domestik maupun impor. Pengenaan PPN mestinya tidak 
memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Namun, faktanya pemerintah menetapkan beberapa jenis barang dan 
jasa tidak dikenai PPN alias bukan objek PPN. Hal ini yang diatur di dalam 
Pasal 4A UU PPN 1984 dan perubahannya. Ada empat jenis barang dan 17 
jenis jasa yang tidak dikenai PPN (sebelum terbit UU Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan/HPP).

Selain itu, terhadap barang dan jasa tertentu yang merupakan objek PPN 
diberikan fasilitas PPN baik berupa pembebasan PPN, PPN tidak dipungut, 
maupun PPN ditanggung pemerintah. 

Pemerintah beralasan bahwa fasilitas di bidang PPN diperlukan terutama 
untuk keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam 
skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan 
daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar 
pembangunan nasional.

Pengecualian barang dan jasa dari pengenaan PPN dan pemberian fasilitas 
di bidang PPN sejak pertama kali UU PPN diundangkan kadang menjadikan 
masyarakat resisten ketika terjadi perubahan suatu barang dan jasa dari 
semula tidak dikenai PPN menjadi dikenai PPN.
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Ini terjadi misalnya, ketika pada awal Oktober 2021 pemerintah dan DPR 
menyepakati RUU HPP menjadi UU. Dalam UU HPP, menurut informasi yang 
penulis terima, pengecualian barang yang tidak dikenai PPN (bukan barang 
kena pajak disingkat non BKP) tinggal tersisa 2 (dua) jenis saja.

Dua jenis barang tersebut adalah makanan dan minuman yang disajikan 
di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, termasuk makanan 
dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang 
merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD); serta uang, emas 
batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Sementara itu, jasa yang tidak dikenai PPN (bukan jasa kena pajak 
disingkat non JKP) dari semula 17 jenis kini hanya tinggal enam jenis saja. 
Pertama, jasa keagamaan. Kedua, jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua 
jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan 
objek PDRD. 

Ketiga, jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa 
penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek PDRD. Keempat, jasa 
yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan 
secara umum. 

Kelima, jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau 
penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir 
atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir 
yang merupakan objek PDRD.

Keenam, jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan 
penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek PDRD. 

Sejak diberlakukan di Indonesia pada 1 April 1985 (meskipun dasar 
hukumnya adalah UU Nomor 8 Tahun 1983), PPN dan PPnBM terbukti efektif 
menjadi mesin pencetak uang (money maker) penerimaan pajak. Hal ini wajar 
mengingat PPN dikenakan di setiap mata rantai penyerahan barang dan jasa.

Data yang penulis peroleh baik Laporan Tahunan DJP tahun 2003 s.d. 
2015 maupun Laporan Kinerja (Lakin) DJP tahun 2016 sampai 2020, PPN dan 
PPnBM memperoleh porsi penerimaan sekitar 40% dari total penerimaan 
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pajak. Penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2020 mencapai Rp507,51 triliun 
dari total penerimaan pajak sebesar Rp1.198,80 triliun.

Meskipun dikenakan di setiap mata rantai penyerahan barang dan jasa, 
PPN tidak menimbulkan pajak ganda (pajak atas pajak—cascading effect). 
Pasalnya, ada mekanisme pengkreditan PPN atas perolehan barang dan jasa 
yang dikenal dengan istilah pajak masukan.

Sebagai contoh, seorang pedagang komputer membeli komputer dari 
pemasok dengan nilai pembelian Rp5 juta. Atas pembelian tersebut, pedagang 
membayar PPN sebesar 10% atau Rp500.000. PPN yang dibayar kepada 
pemasok tersebut diistilahkan dengan pajak masukan.

Selanjutnya, komputer tersebut dijual ke konsumen akhir dengan harga 
Rp7 juta ditambah PPN 10% atau Rp700 ribu. PPN yang dipungut pedagang 
dari konsumen disebut dengan pajak keluaran.

Berdasarkan contoh di atas, PPN yang dibayar ke kas negara oleh pedagang 
adalah selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan (Rp700 ribu - Rp500 
ribu) sebesar Rp200.000. Itulah yang disebut dengan mekanisme pengkreditan 
pajak masukan. Banyak pihak mengakali kekurangan bayar PPN ke kas 
negara dengan cara memperbesar pajak masukan, namun tidak berdasarkan 
transaksi yang sebenarnya. 

Tindakan ini merupakan pidana pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39A huruf a UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat UU 
KUP).

Pengenaan PPN terhadap sejumlah barang dan jasa yang semula tidak 
dikenai PPN memunculkan kekhawatiran akan adanya kenaikan harga. 
Hal tersebut sangat wajar mengingat konsumen akhir merupakan sasaran 
pengenaan PPN (destinataris). 

Namun, kebijakan ini dibarengi dengan pemberian fasilitas berupa 
pembebasan PPN sehingga bagi konsumen hal ini tidak berdampak secara 
ekonomi. Tidak ada PPN yang harus dibayar kepada pihak yang melakukan 
penyerahan barang atau jasa.
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Sebetulnya, baik pengecualian objek pajak maupun pemberian fasilitas 
di bidang PPN, keduanya termasuk salah satu bentuk belanja pajak (tax 
expenditure/TE) sehingga mengurangi penerimaan pajak dari jumlah yang 
seharusnya dipungut dan disetorkan ke kas negara. 

Data Tax Expenditure Report (TER) yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan 
Fiskal Kemenkeu tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan bahwa total TE 
berjumlah Rp143,6 triliun pada tahun 2016, Rp154,7 triliun pada tahun 2017, 
Rp221,1 triliun pada tahun 2018, dan Rp257,2 triliun pada tahun 2019. 

Khusus pada tahun 2019, TE terbesar adalah dari PPN dan PPnBM sebesar 
Rp166,9 triliun atau 64,9% dari total TE. Jumlah ini berasal dari fasilitas PPN 
tidak terutang yang diberikan kepada pengusaha kecil yang memiliki omset 
sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun.

Demikian juga pengecualian pengenaan PPN atas barang dan jasa tertentu 
yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti barang kebutuhan 
pokok, jasa transportasi, pendidikan, dan kesehatan. 

Agar tetap memberikan kontribusi kepada penerimaan negara, UU HPP 
menetapkan kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 serta 
12% paling lambat pada 1 Januari 2025. Ini sekaligus sebagai upaya pemerintah 
mengatasi dampak pandemi Covid-19 dalam bentuk vaksin, bansos, BLT, dan 
lain-lain.

UU HPP harus dapat membuktikan bahwa PPN berpihak pada kepentingan 
masyarakat dengan memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk barang dan 
jasa tertentu. Di sisi lain, PPN juga harus menunjukkan kembali perannya 
sebagai money maker penerimaan pajak. Pastikan setiap pengusaha kena 
pajak menjalankan kewajiban PPN-nya sesuai dengan undang-undang.

Penulis: Abdul Hofir
Pemeriksa Pajak Muda (PPNS)

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
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Hemat Biaya 
dengan Program 
Pengungkapan 

Sukarela

H antaman badai pandemi Covid-19 mengajarkan masyarakat untuk 
berhemat di segala bidang. Dana lebih dikhususkan untuk hal-hal 
penting dan mendesak. Perencanaan pembiayaan pun dilakukan 

dengan sangat hati-hati, demi mengantisipasi merebaknya badai berikutnya. 

Di sisi lain pemerintah harus menyiapkan dana yang cukup untuk 
menangani pandemi. Dana tersebut antara lain untuk penyediaan sarana 
kesehatan, vaksin gratis, bantuan sosial, dan stimulus lainnya. Mau tidak 
mau pemerintah harus mengoptimalkan semua sumber penerimaan negara, 
termasuk dari sektor perpajakan.
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Optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan dilakukan melalui 
pemanfaatan data, baik dari internal mau pun eksternal. Sebagai gambaran, 
pada 2018, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerima data saldo rekening 
dari luar negeri senilai Rp2.742 triliun dan dari dalam negeri Rp3.574 triliun. 
Serta data dari luar negeri lainnya berupa dividen, bunga, penjualan, dan 
penghasilan lainnya senilai Rp683 triliun.

Dari hasil analisis dan permintaan penjelasan, masih ada data saldo 
rekening yang belum terklarifikasi senilai Rp670 triliun milik 131.438 wajib 
pajak dan data penghasilan senilai Rp676 triliun milik 50.095 wajib pajak.

Menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat, kebutuhan dana 
pembangunan yang besar, serta masih banyaknya data yang belum 
terklarifikasi, memicu pemerintah menggulirkan Program Pengungkapan 
Sukarela (PPS) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Kebijakan ini berisi pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk 
melaporkan kewajiban yang belum dipenuhi secara sukarela, melalui 
pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta.

Program ini juga dikeluarkan mengingat masih ada peserta program 
amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh asetnya. Jika data aset ini 
ditindaklanjuti oleh DJP, maka tarif pajaknya sangat besar yaitu 25 persen 
untuk wajib pajak (WP) Badan, 30 persen untuk WP Orang Pribadi (OP), dan 
12,5 persen untuk WP Tertentu, ditambah sanksi administrasi sebesar 200 
persen.

Sedangkan untuk WP OP yang belum melaporkan seluruh penghasilannya, 
yang diperoleh selama 2016–2020, maka akan dikenakan PPh sesuai tarif yang 
berlaku dan ditambah sanksi administrasi. Tarif tertinggi untuk jenis pajak ini 
bisa mencapai 30 persen.

Mekanisme PPS

PPS akan berlangsung selama 6 bulan, mulai 1 Januari 2022 – 30 Juni 2022. 
Kegiatan ini memuat 2 skema, yaitu Kebijakan I, diikuti oleh wajib pajak yang 
dulu pernah mengikuti program amnesti pajak, baik WP Badan maupun OP, 
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yang masih memiliki harta yang belum dilaporkan. Basis pengungkapannya 
adalah harta yang belum dilaporkan sampai dengan 31 Desember 2015.

Besarnya tarif PPh Final pada skema ini sebesar 11 persen jika hanya 
mendeklarasikan harta di luar negeri, namun jika harta dari luar negeri 
tersebut dipulangkan ke Indonesia (repatriasi) maka tarifnya menjadi 8 persen. 
Tarif ini juga berlaku bagi deklarasi harta yang ada di dalam negeri. Lain lagi 
jika harta dari luar negeri dan harta di dalam negeri tersebut diinvestasikan 
pada Surat Berharga Negara (SBN), sektor pengolahan sumber daya alam, 
atau sektor energi terbarukan, maka tarifnya hanya 6 persen.

Kebijakan II, khusus untuk WP OP yang memperoleh penghasilan dari 
2016 – 2020 dan belum dilaporkan pada SPT Tahunan. Basis pengungkapannya 
adalah harta perolehan mulai 2016 – 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT 
Tahunan 2020.Besarnya tarif pada kebijakan ini adalah 18 persen jika hanya 
deklarasi harta di luar negeri, 14 persen jika harta dari luar negeri direpatriasi 
atau harta di dalam negeri yang diungkap, dan hanya 12 persen jika harta di 
dalam maupun di luar negeri tersebut diinvestasikan di 3 sektor tadi.

Kebijakan II bisa dikuti jika wajib pajak tidak sedang diperiksa atau 
dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016 – 2020. Juga 
wajib pajak tidak sedang dilakukan penyidikan, dalam proses peradilan, atau 
sedang menjalani tindak pidana dibidang perpajakan.

Untuk mengikutinya, wajib pajak diminta mengunjungi laman djponline.
pajak.go.id. Pelaporannya dilakukan secara elektronik dan surat keterangan 
telah menyampaikan laporan pengungkapan harta pun diperoleh secara 
otomatis melalui sistem tersebut. Melalui sarana itu juga, wajib pajak 
dapat mengajukan perbaikan berkali-kali tanpa batas. Dapat juga diajukan 
pembatalan, namun jika mengajukan pembatalan maka tidak dapat lagi 
mengajukan surat pemberitahuan pengungkapan harta.

Manfaat PPS

Kegiatan PPS memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk menghemat 
biaya pembayaran pajak. Tarif pajak pada kedua skema kebijakan ini jauh 
lebih rendah dari tarif seharusnya. Manfaat lainnya untuk peserta kebijakan I, 
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tidak dikenakan sanksi kenaikan sebesar 200 persen dan adanya perlindungan 
data. Perlindungan ini terkait data yang disampaikan sebagai pelaksanaan 
kebijakan ini, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, 
dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak yang bersangkutan.

Untuk peserta kebijakan II, selain perlindungan data seperti di kebijakan 
I, juga akan memperoleh manfaat lainnya yaitu tidak diterbitkan ketetapan 
pajak (tidak diperiksa) untuk kewajiban 2016 - 2020, kecuali ditemukan harta 
yang kurang diungkap.

Pemerintah telah memberikan pilihan cara penyelesaian kewajiban 
perpajakan, sesuai dengan kondisi saat ini. Sangat disayangkan jika tawaran 
menggiurkan ini tidak dimanfaatkan. Mari bersama-sama membangun 
Indonesia yang lebih maju, sesuai dengan peran dan kemampuan masing-
masing, sesuai petuah Sang Proklamator: “Jika kita mempunyai keinginan 
yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu 
mewujudkannya.” – Ir. Soekarno

Penulis: Dedi Kusnadi
Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Banten
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Pengungkapan 
Sukarela dan 

Kontribusi Aktif

T arget penerimaan pajak hampir tercapai untuk tahun 2021. Namun, 
uang pajak belum bisa menambal seluruh kebutuhan pembiayaan 
APBN. Negara masih harus berutang. Pandemi Covid-19 memaksa 

banyak negara dunia harus bertindak ekstra mencegah kebangkrutan ekonomi 
dan ancaman kesehatan. 

Dalam laporan Institute for New Economic Thinking, pemenang Nobel 
Ekonomi, Joseph E Stiglitz meminta negara-negara maju untuk membantu 
negara berkembang yang terdampak pandemi covid-19. Negara maju 
diharapkan mempermudah pengadaan vaksin, memberi kelonggaran 
pembayaran utang, dan dana bantuan untuk kemampuan fiskal.
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Jika negara maju tidak beraksi, Stiglitz memprediksi negara-negara 
berkembang perlu satu dekade untuk recovery pasca pandemi.

Kondisi pandemi menimbulkan pelambatan ekonomi Indonesia. 
Pemerintah harus memberi bantuan tunai usaha kecil untuk akselerasi 
ekonomi. Pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan 
anggaran Rp28,7 triliun untuk 10 juta keluarga. Untuk  Program Pangan Non 
Tunai (BPNT)/Program Sembako, dianggarkan Rp42,5 triliun menyasar 18,8 
juta keluarga serta Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp12 triliun.

Pemerintah juga berupaya menangani masalah kesehatan dengan 
vaksinasi Covid-19 agar segera mencapai kekebalan massal (herd immunity). 
Target awal vaksinasi bisa dilakukan sampai 70 persen dari penduduk telah 
divaksin. Anggaran program vaksinasi sebesar Rp57,84 triliun dan insentif 
Rp1,96 triliun untuk vaksinator, termasuk TNI/Polri.

Pertanyaannya dari mana anggaran bantuan tunai dan pembelian vaksin 
tersebut? Apakah pemerintah hanya mengandalkan peneriman dari sektor 
komoditas minyak dan gas?

Cadangan migas Indonesia sangat terbatas. Aramco, BUMN migas Arab 
Saudi dengan produksi 12 juta barrel per hari, hanya mengumpulkan laba 
tahun 2020, sebesar US$ 49 miliar atau setara dengan Rp710 triliun). 

Sebagai perbandingan, target produksi migas Indonesia kurang dari 800 
ribu barrel per hari atau hanya 6.5 persen dari produksi Aramco. Hal ini 
menunjukkan pembiayaan belanja negara Rp2.747 triliun tidak bisa dibiayai 
dari mengandalkan penerimaan migas saja. 

Membiayai APBN

Kekurangan pendapatan negara menyebabkan pemerintah harus banyak 
mencetak utang untuk membiayai program APBN. Pembiayaan ini termasuk 
digunakan untuk membeli vaksin, honor tenaga kesehatan, dan bantuan 
sosial.

Sampai dengan akhir Oktober 2021, nilai defisit APBN sebesar Rp548.9 
triliun. Pembiayaan defisit yang dilakukan dengan cara menarik utang 
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melalui penerbitan surat utang negara tidak mudah. Ada rating utang yang 
menentukan bunga yang harus dibayar oleh pemerintah. 

Rating utang negara ditentukan oleh kemampuan negara membayar utang 
(ability to pay). Pajak, sebagai komponen penerimaan negara, menjadi krusial. 

Penerimaan pajak yang rendah dapat menyebabkan negara kesulitan 
untuk melunasi utang. Apabila rating surat utang negara turun maka investor 
atau pembeli surat utang akan meminta bunga surat utang yang tinggi sebagai 
kompensasi jika gagal bayar utang.  

Agar risiko utang ini tidak terus meningkat saat kebutuhan pendanaan 
terus naik, maka perlu kenaikan pajak kepada kelompok penduduk yang 
memiliki peningkatan kemampuan ekonomi di suatu negara. Mengacu prinsip 
aliran uang (follow the money), kemampuan ekonomis itu pada ujungnya 
digunakan untuk menambah aset atau harta juga meningkatkan konsumsi.

Sebagai gambaran selama ini pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak 
Tahunan Orang Pribadi tidak hanya mencantumkan sumber penghasilan, 
tapi juga daftar harta, daftar utang, dan keluarga. Prinsip self assessment 
(pengungkapan sendiri) memberi kebebasan wajib pajak  dalam mengisi SPT.

Dalam reformasi perpajakan, telah diundangkan yakni Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)  
memberi kesempatan wajib pajak ikut Program Pengungkapan Sukarela 
(PPS). Ada perbedaan PPS dengan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty 
2016. Program Pengampunan Pajak 2016 menyebutkan adanya uang tebusan 
dengan tarif 2 persen, 3 persen, dan 4 persen, sedang UU HPP menyebutkan 
tarif pajak penghasilan yang dibayar dengan besaran tarif bervariasi.

UU HPP menyebutkan, ada dua masa pengungkapan yaitu antara tahun 
1985 sampai 2015 untuk orang pribadi dan badan serta masa 2016 sampai 2020 
khusus untuk orang pribadi. 

Selain kesempatan melaporkan harta secara sukarela, sejak 2016, 
Direktorat Jenderal Pajak menerima laporan data pihak ketiga yang berisi 
indikasi kemampuan ekonomis seperti data kendaraan, saham, listrik, dan 
hak milik properti. Direktorat Jenderal Pajak juga menerima pelaporan saldo 
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keuangan bank per 31 Desember 2018 dan data aset di luar negeri  melalui 
skema Agreement Exchange of Information atau AEoI.

Ada lima hal penting dalam PPS dan UU HPP. Pertama, tidak ada 
pembebanan pajak baru, karena obyek pengungkapan adalah aset harta yang 
selama ini secara self assessment dilaporkan pada SPT Tahunan. Kedua, DJP 
memiliki data pihak ketiga sebagai penguji atas self assessment pelaporan SPT 
Tahunan. Ketiga, wajib pajak membayar pajak penghasilan dalam program 
PPS dengan tarif lebih rendah jika harta yang diungkap diinvestasikan dalam 
surat utang negara khusus PPS. 

Keempat, aturan ultimum remedium. Pelaku tindak pidana perpajakan 
dapat membayar denda untuk menghilangkan hukuman kurungan. Kelima, 
untuk pemulihan kerugian negara, hukuman denda tidak bisa diganti subsider 
kurungan. Jaksa negara akan melakukan penyitaan atas aset harta pelaku 
tindak pidana perpajakan. Apabila harta tidak mencukupi, maka hukuman 
penjara ditambah lagi.

Indonesia tidak mungkin bersandar ke negara maju dalam pemulihan 
akibat pandemi Covid-19 seperti imbauan Stiglitz. Seluruh negara juga 
menghadapi krisis ekonomi. Hanya kontribusi aktif warga negara sebagai 
wajib pajak yang bisa menjadi solusi utama pemulihan Indonesia. 

Penulis: Anandita Budi Suryana
Kepala Seksi Kanwil DJP Jawa Timur III
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Mempersiapkan Diri 
Menyambut Program 

Pengungkapan 
Sukarela

P emerintah akan segera menggelar Program Pengungkapan Sukarela 
(PPS) atau Voluntary Disclosure Program (VDP) pada awal tahun 
mendatang, terhitung mulai 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022. Agenda 

tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disingkat UU HPP.

PPS tampil memberikan kesempatan kepada wajib pajak (WP) untuk 
melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum 
dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 
berdasarkan pengungkapan harta. Tidak sedikit yang menganggap bahwa 
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mirip dengan Program Pengampunan 
Pajak/Tax Amnesty (TA) yang pernah diselenggarakan oleh pemerintah 
pada 2016—2017 lalu. Namun, karakteristik PPS dan TA sangat berbeda baik 
dari latar belakang, peserta, tarif, maupun teknis pelaksanaanya. Program 
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TA dapat diikuti oleh semua WP, namun tidak demikian dengan PPS yang 
memiliki kriteria tertentu.

Meski tarif PPS lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif TA, PPS ibarat 
pemberian bonus bagi WP yang belum mengungkapkan seluruh hartanya 
pada Program TA. Pemerintah sudah memberikan pengampunan pajak 
namun masih ada harta yang belum dilaporkan. Sesuai aturan, Pemerintah 
berhak mengenakan sanksi kenaikan tarif 200 persen terhadap harta yang 
belum dilaporkan tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu dan adanya 
tantangan pandemi Covid-19 yang masih terus kita hadapi bersama, maka 
pemerintah kembali memberikan kesempatan dengan menyodorkan Program 
Pengungkapan Sukarela (PPS) guna meningkatkan tingkat kepatuhan WP 
secara sukarela.

Dapat dikatakan bahwa jumlah pendapatan atau penerimaan negara 
bukanlah menjadi target utama program ini. Melainkan kepatuhan sukarela 
WP terhadap sistem perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Regulasi pelaksanaan PPS juga sangat berbeda dan lebih mudah 
dibandingkan TA. Program PPS kali ini diselenggarakan berdasarkan asas 
kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. WP diberi kemudahan 
dengan melakukan pengungkapan hartanya secara online melalui laman 
djponline.pajak.go.id tanpa dibatasi jam pelayanan atau jam kerja dan tanpa 
perlu mendatangi kantor pajak. PPS memberikan kesederhanaan dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakan, baik dalam proses pengungkapan sukarela, 
perhitungan pajak yang terutang, hingga pembayaran pajaknya.

Menurut survei Ease of Doing Business (EoDB) yang dilakukan oleh 
Bank Dunia (World Bank), Indonesia mengalami peningkatan yang sangat 
signifikan pada indikator Paying Taxes atau kemudahan membayar pajak. 
Peringkat yang awalnya 148 pada 2016 naik menjadi ranking 81 di tahun 2020. 
Hal tersebut mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta 
jajaran Kementerian Keuangan dalam melakukan reformasi perpajakan serta 
menciptakan regulasi pembayaran pajak yang semakin baik dan efisien.

Regulasi Pelaksanaan PPS tentu tidak lepas dari teknis implementasi 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan 
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Peraturan Menteri. WP baiknya bersiap untuk menggunakan kesempatan ini 
jika ingin menghindari sanksi jika ditemukan harta yang belum dilaporkan.

Informasi yang lugas dan jelas terkait PPS harus dikomunikasikan 
kepada masyarakat demi menghindari ketakutan, penghindaran maupun 
kesalahpahaman masyarakat terhadap program ini. Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) sebagai wakil pemerintah yang menjadi payung untuk merealisasikan 
PPS harus melakukan komunikasi yang terarah, terbuka, dan transparan 
sehingga masyarakat luas memahami serta turut berpartisipasi menjadi 
peserta PPS.

Pada Program Pengungkapan Sukarela, ada dua kebijakan yang berlaku. 
Kebijakan pertama dapat diikuti oleh WP Orang Pribadi (OP) atau Badan yang 
sudah mengikuti Program Tax Amnesty atau alumni Peserta TA. Sedangkan 
Kebijakan kedua hanya dapat diikuti oleh WP OP yang tidak mengikuti atau 
tidak menjadi peserta Program TA, sehingga WP Badan yang tidak mengikuti 
TA tidak termasuk dalam skema Kebijakan PPS pertama maupun kedua.

Berikut kriteria skema kebijakan pertama dan kedua.

Kriteria Kebijakan I Kebijakan II

Peserta WP OP dan Badan peserta TA WP OP

Basis 
Pengungkapan

Harta yang dimiliki per 31 
Desember 2015 dan belum 
diungkap saat mengikuti TA

Harta perolehan 2016—2020 
yang belum dilaporkan dalam 
SPT Tahunan 2020

Tarif

• 11% untuk harta deklarasi 
Luar Negeri

• 8% untuk harta Luar 
Negeri repatriasi dan 
harta Dalam Negeri

• 6% untuk harta Luar 
Negeri repatriasi dan 
aset Dalam Negeri, yang 
diinvestasikan dalam 
SBN/hilirisasi/renewable 
energy

• 18% untuk harta deklarasi 
Luar Negeri

• 14% untuk harta Luar 
Negeri repatriasi dan harta 
Dalam Negeri

• 12% untuk harta Luar 
Negeri repatriasi dan 
aset Dalam Negeri, yang 
diinvestasikan dalam SBN/
hilirisasi/renewable energy
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Ketetapan 
Sanksi

Tidak dikenai sanksi Ps.18 (3) 
UU TA

Tidak diterbitkan ketetapan untuk 
kewajiban 2016—2020, kecuali 
ditemukan harta kurang diungkap 
(PPh OP, PPh Pot/Put, dan PPN, 
kecuali pajak yang telah dipotong/
dipungut tetapi tidak disetorkan)

Perlindungan 
Data

Data/Informasi yang 
bersumber dari SPPH 
dan lampirannya yang 
diadministrasikan oleh 
Kemenkeu atau pihak lain 
yang berkaitan dengan 
pelaksanaan UU HPP tidak 
dapat dijadikan sebagai dasar 
penyelidikan, penyidikan, 
dan/atau penuntutan pidana 
terhadap WP

Data/Informasi yang bersumber 
dari SPPH dan lampirannya yang 
diadministrasikan oleh Kemenkeu 
atau pihak lain yang berkaitan 
dengan pelaksanaan UU HPP tidak 
dapat dijadikan sebagai dasar 
penyelidikan, penyidikan, dan/
atau penuntutan pidana terhadap 
WP

Lantas mengapa kita perlu ikut PPS? UU HPP Pasal 6 Ayat (5) menjamin 
bahwa atas harta yang disampaikan dalam PPS, baik kebijakan I maupun II, 
terhindar dari sanksi administrasi perpajakan yang semestinya dikenakan 
yaitu kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau 
kurang dibayar sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2016. Kemudian di ayat berikutnya yaitu Pasal 6 Ayat (6) UU HPP juga 
memberikan jaminan kepada WP bahwa harta yang disajikan pada PPS tidak 
boleh dilakukan pemeriksaan oleh otoritas, kecuali ada harta yang belum 
diungkapkan.

Dalam hal WP menemui kendala terkait pelaksanaan PPS ini maka dapat 
melakukan konsultasi dengan langsung datang ke bagian helpdesk di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) atau memanfaatkan fasilitas chat pada situs pajak.
go.id atau Whatsapp Konsultasi KPP. Juga dapat menghubungi Kring Pajak di 
nomor (021) 1500200 atau nomor telepon KPP.

Pajak Kita Untuk Kita. Pajak Kuat Indonesia Maju.

Penulis: Chusnul Qhatimah Ramli
Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Watampone
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Kebijakan Terbaik

It’s my dream. Not her!’

U ngkapan yang dilontarkan Kinan (diperankan Putri Marino) saat 
bersitegang dengan suaminya, Aris (Reza Rahadian) dalam serial  
“Layangan Putus” ini viral, Senin (27/12/2021).

Banyak yang berkomentar mengenai sosok Aris dan Kinan di serial yang 
mulai tayang sejak 26 November 2021 itu.

Dalam adegan tersebut, Kinan membongkar semua kebohongan Aris dengan 
membeberkan data-data yang ia peroleh. Dia terkejut dan emosional mengetahui 
suaminya tak pernah mengungkapkan data-data perbankan termasuk pembelian 
properti atas nama orang lain. Aris tampak tak dapat membantah kata-kata Kinan.

Saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang jalannya cerita serial yang 
diproduksi oleh MD Entertainment dan berklasifikasi tontonan 17+ ini.
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Adegan tersebut sangat menggelitik batin saya, terutama jika dikaitkan dengan 
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya 
kluster Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Kebijakan pajak yang akan segera berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 
30 Juni 2022 ini juga lapi hangat-hangatnya dibicarakan publik.

Program tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mendorong 
kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk 
mengungkapkan harta.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

PPS diatur pada Pasal 5 UU HPP. PPS terdiri dari dua kebijakan, yaitu kebijakan 
pertama yang ditujukan untuk Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang 
telah mengikuti Tax Amnesty, serta kebijakan kedua yang ditujukan untuk Wajib 
Pajak Orang Pribadi. 

Bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan pertama, 
pengungkapan harta dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Pengungkapan 
Harta (SPPH), membayar PPh final, mengisi daftar rincian harta dan informasi 
kepemilikan harta yang dilaporkam, daftar utang, pernyataan mengalihkan harta 
ke Indonesia bagi yang bermaksud mengalihkan harta, dan pernyataan akan 
menginvestasikan ke sektor tertentu bagi yang bermaksud untak melakukan 
investasi.

Tarif PPh final bagi peserta PPS kebijakan pertama sebesar 11 persen untuk 
harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri, 8 persen untuk harta di 
luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, dan 6 persen untuk harta 
di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan 
dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Sementara khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang ingin mengikuti 
kebijakan kedua harus memenuhi syarat tidak sedang dilakukan pemeriksaan 
atau pemeriksaan bukti permulaan untuk

Tahun Pajak 2016—2020, tidak sedang dilakukan penyidikan; berada dalam 
proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang 
perpajakan, memiliki NPWP, membayar PPh final, telah, menyampaikan SPT 



Harmoni Cinta untuk Negeri

152

Tahun 2020 dan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, pengurangan/pembatalan 
atas surat ketetapan atau STP yang tidak benar, keberatan, banding, gugatan, dan/
atau peninjauan kembali.

Sama halnya dengan peserta kebijakan pertama, peserta kebijakan kedua juga 
mengungkapkan harta melalui SPPH. Sebagai catatan, berbeda dengan prosedur 
pengampunan pajak (tax amnesty), PPS diselenggarakan oleh DJP secara daring. 
Jadi SPPH disampaikan wajib pajak melalui laman khusus yang disediakan oleh 
DJP. Aplikasi ini mirip dengan aplikasi penyampaian SPT tahunan melalui e-Form 
PDF dan e-Bupot unifikasi.

Sebagaimana e-Form PDF atau e-Bupot Unifikasi, wajib pajak dapat 
menyampaikan SPPH dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu 
sesuai dengan standar Waktu Indonesia Barat (WIB).

Tarif PPh final bagi peserta PPS kebijakan pertama sebesar 11 persen untuk 
harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri, 8 persen untuk harta di 
luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, dan 6 persen untuk harta 
di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang dinvestasikan 
dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Sementara bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti kebijakan 
kedua, membayar PPh final sebesar 18 persen untuk harta di luar negeri yang 
tidak direpatriasi ke dalam negeri, 14 persen untuk. harta di luar negeri yang 
direpatriasi dan harta di dalam negeri, dan 12 persen untuk harta di luar negeri 
yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, yang diinvestasikan dalam Surat 
Berharga Negara (SBN) dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Kantongi data, DJP mengungkapkan masih banyak wajib pajak yang belum 
patuh melaporkan hartanya dalam SPT Tahunan: Berdasarkan penyandingan 
data hasil pertukaran Automatic Exchange of Information (AEoI), diketahui saldo 
keuangan atau informasi keuangan pada 2018 mencapai sekitar Rp6.200 triliun.

Dari data tersebut, DJP kemudian melakukan penyandingan data terhadap 
SPT Tahunan yang telah disampaikan wajib pajak. Hasilnya, saldo senilai Rp5.646 
triliun sudah terklarifikasi dalam SPT tahunan 795.505 wajib pajak. Sedangkan 
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data yang sedang dilakukan klarifkasi kepada wajib pajak senilai Rp670 triliun. 
Pada kelompok ini, proses klarifikasi dilakukan kepada 131.438 wajib pajak.

Untuk diketahui, dalam Pengumuman nomor PENG-2/PJ/2021, terdapat 
108 yurisdiksi partisipan dan 87 yurisdiksi tujuan pelaporan AEoI. Ini berarti 
mayoritas negara di dunia (yurisdiksi perpajakan) telah menyetujui konsensus 
penghindaran pajak lintas negara. Pada era digital saat ini, transaksi antar lintas 
batas yurisdiksi tak dapat dielakkan lagi oleh setiap negara di dunia.

Selain itu, DJP juga bersinergi dengan berbagai Instansi, Lembaga, Asosiasi, 
dan Pihak lainnya (ILAP) dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Dengan 
kondisi demikian, akan semakin sulit bagi wajib pajak untuk menyembunyikan 
harta di yurisdiksi manapun, termasuk di dalam negeri. Terlebih saat ini DJP 
memiliki akses informasi untuk keperluan perpajakan di semua lembaga 
keuangan.

PPS adalah kesempatan emas. Banyak manfaat yang akan diperoleh wajib 
pajak diantaranya terbebas dari sanksi administratif yang tinggi. Selain itu, PPS 
menawarkan perlindungan data bahwa data harta yang telah diungkapkan tidak 
dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana 
terhadap wajib pajak. 

Sebelum DIP melakukan penegakan hukum berdasarkan data yang ia peroleh 
dari AEoI dan ILAP. Berkaca pada kisah Kinan dan Aris, selalu ada konsekuensi 
dari setiap ketidakjujuran. Tetapi seperti kata Shakespare, honesty is the best policy 
(kejujuran adalah kebijakan terbaik). Jadi jangan tunda lagi, siapkan diri Anda 
ikuti Program Pengungkapan Sukarela.

Penulis: Herry Prapto
Penyuluh Pajak Ahli Pertama KPP Pratama Bandung Cibeunying
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Bukan Pengampunan 
Pajak Jilid Dua

U U Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(UU HPP) telah resmi diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021.  
Undang-Undang ini merupakan tonggak baru dalam sejarah perpajakan 

Indonesia karena merupakan omnibus law pertama di bidang perpajakan yang 
mengubah secara sekaligus beberapa undang-undang di bidang perpajakan.

Salah satu isi penting dalam UU HPP adalah adanya Program Pengungkapan 
Sukarela (PPS) yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2022 
dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. PPS memberikan kesempatan kepada 
wajib pajak untuk melakukan pengungkapan atas harta bersih yang belum 
dilaporkan dalam SPT dengan membayar pajak penghasilan final dan sebagai 
gantinya wajib pajak peserta PPS akan mendapatkan beberapa manfaat tertentu. 
Gambaran PPS ini kemudian oleh sebagian masyarakat dan beberapa pihak 
dianggap merupakan pengampunan pajak jilid kedua merujuk pada program 
pengampunan pajak (tax amnesty) yang pernah dilaksanakan pada tahun 
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2016 silam. Kedua kebijakan ini memang sama-sama berbasis pengungkapan 
aset, namun terdapat beberapa perbedaan penting antara PPS dengan  tax 
amnesty  yang dapat menjelaskan bahwa PPS bukanlah pengampunan pajak 
jilid dua.

Perbedaan penting pertama adalah sifat dari program PPS yang bersifat 
sukarela, artinya wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mengikuti atau tidak 
mengikuti program ini. Wajib pajak yang memutuskan untuk mengikuti PPS 
akan diberikan haknya sesuai UU HPP dan WP yang tidak mengikuti PPS tidak 
dikenakan penalti dan kewajiban perpajakannya tetap mengikuti ketentuan 
umum. Berbeda dengan PPS, program tax amnesty pada tahun 2016 mengatur 
konsekuensi tidak hanya bagi wajib pajak yang mengikuti tax amnesty namun 
juga bagi wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty. Bagi wajib pajak yang 
memutuskan tidak mengikuti  tax amnesty, terdapat konsekuensi pengenaan 
pajak penghasilan apabila DJP menemukan harta yang belum dilaporkan dalam 
SPT.

Dari sisi tarif, terdapat perbedaan signifikan antara PPS dengan program tax 
amnesty tahun 2016. Tarif program tax amnesty secara umum jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan PPS. Tarif paling tinggi pada program tax amnesty adalah 
10% untuk kategori harta yang dideklarasikan di luar negeri tanpa dialihkan 
ke dalam negeri. Tarif tertinggi pada  tax amnesty  ini masih lebih rendah 
dibandingkan dengan tarif terendah program PPS yaitu sebesar 12% untuk 
ketegori harta yang diinvestasikan di dalam negeri pada SBN/hilirisasi/
renewable energy.

Perbedaan signifikan selanjutnya adalah dari sisi fasilitas yang diterima 
peserta. Peserta program  tax amnesty  akan menerima pengampunan pajak 
secara menyeluruh dan sangat luas. Pengampunan ini meliputi penghapusan 
atas pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan 
sanksi pidana. Sementara itu, peserta PPS akan mendapatkan fasilitas berupa 
tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk tahun pajak 2016—2020 tanpa 
mendapatkan penghapusan atas sanksi pidana apabila peserta PPS melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan.

Jaminan tidak diterbitkan ketetapan pajak bagi peserta PPS inilah yang 
dianggap oleh beberapa pihak sebagai bentuk dari pengampunan pajak. 
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Simpulan ini tidaklah sepenuhnya dapat dibenarkan mengingat setidaknya ada 
dua kondisi yang diatur dalam UU HPP yang tetap memungkinkan peserta PPS 
untuk diterbitkan ketetapan pajak.

Kondisi pertama adalah apabila masih ada harta yang belum/kurang 
diungkap oleh peserta PPS. Apabila dikemudian hari DJP menemukan ada 
harta yang belum/kurang diungkap dalam PPS maka atas harta tersebut akan 
dikenakan PPh final dengan tarif 30% ditambah dengan sanksi administrasi. 
Perlu diketahui bahwa pengungkapan harta dalam PPS dianggap sebagai 
tambahan penghasilan wajib pajak, dengan demikian harta yang diungkap 
dalam PPS merupakan pengganti dari penghasilan sebagai dasar pengenaan 
pajak. Sehingga, PPS secara substansi merupakan program yang mengganti 
basis pemajakan dari semula berupa penghasilan menjadi harta. Dampaknya, 
apabila ada harta yang belum/kurang diungkap maka akan tetap dikenakan 
pajak penghasilan dan tidak mendapatkan pengampunan.

Kondisi kedua adalah apabila terdapat pajak yang telah dilakukan 
pemotongan/pemungutan namun tidak disetorkan. Sebagaimana diketahui, 
beberapa wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan/
pemungutan baik PPh maupun PPN. Apabila ada wajib pajak yang telah 
melakukan pemotongan/pemungutan namun belum dilakukan penyetoran ke 
kas negara maka wajib pajak peserta PPS ini tetap dapat diterbitkan ketetapan 
pajak atas pajak yang belum disetor tersebut. Meskipun PPS bukanlah 
pengampunan pajak, bukan berarti mengikuti PPS akan sia-sia. Peserta PPS tetap 
akan mendapatkan manfaat berupa tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk 
tahun pajak 2016—2020. Yang perlu diperhatikan adalah begitu Wajib Pajak 
Orang Pribadi memutuskan untuk mengikuti PPS maka sebaiknya wajib pajak 
tersebut secara jujur mengungkapkan seluruh harta yang dimilikinya tanpa 
kecuali. Hal ini disebabkan karena basis pemajakan untuk peserta PPS bukan 
lagi penghasilan namun harta. Kejujuran peserta PPS untuk mengungkapkan 
harta secara menyeluruh menjadi kunci penting untuk menghindari potensi 
penetapan pajak di kemudian hari.

Penulis: I Wayan Agus Eka 
Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Kupang
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Mengenal Program 
Pengungkapan Sukarela 

(PPS) Wajib Pajak 
Kebijakan I

U ndang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) membuka 
satu babak baru dalam sistem perpajakan Indonesia. Pada 1 Januari 
sampai dengan 30 Juni 2022, wajib pajak diberikan kesempatan untuk 

mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure Program) 
yang lebih sering disingkat sebagai PPS. Jangka waktu enam bulan yang 
diberikan bagi wajib pajak yang akan mengikuti PPS terhitung singkat, karena 
itu dibutuhkan pemahaman yang benar akan manfaat dan tata cara PPS.

PPS secara khusus diatur dalam Bab V Program Pengungkapan Sukarela 
wajib pajak, mulai dari Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-Undang HPP. Bila 
didalami tampak bahwa enam Pasal dalam Bab V ini terbagi ke dalam dua 
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kelompok, pertama PPS yang diatur dalam Pasal 5-7 Undang-Undang HPP dan 
kelompok kedua PPS yang diatur dalam Pasal 8-12 Undang-Undang HPP. 

PPS kelompok pertama, ditujukan bagi para peserta Pengampunan Pajak 
(Tax Amnesty) yang ternyata menyadari masih terdapat harta bersih yang belum 
atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan harta untuk Pengampunan 
Pajak (dikenal sebagai surat pernyataan) pada saat mengikuti Pengampunan 
Pajak. Saat ini PPS kelompok pertama dikenal sebagai PPS Kebijakan I. 
Adapun PPS kelompok kedua ditujukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
menyadari memiliki harta bersih yang diperoleh selama tahun 2016—2020 dan 
masih dimiliki sampai akhir tahun 2020 tetapi belum dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 
2020. Saat ini PPS kelompok kedua dikenal sebagai PPS Kebijakan II.

Wajib pajak yang mengikuti PPS Kebijakan I dan/atau PPS Kebijakan II 
tentunya memperoleh manfaat yang menguntungkan. Manfaat tersebut akan 
diperoleh setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang HPP. Agar dapat mengikuti PPS setiap wajib pajak maupun masyarakat 
luas perlu mengetahui dan memahami ketentuan PPS. Artikel ini secara khusus 
membahas PPS Kebijakan I.

Wajib Pajak Peserta PPS Kebijakan I

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang HPP, wajib pajak dapat 
mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam 
surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data 
dan/atau informasi mengenai harta dimaksud. Dari ketentuan ini jelas bahwa 
terdapat dua syarat yang harus dipenuhi wajib pajak bila ingin mengikuti PPS 
Kebijakan I untuk suatu harta bersih, sebagaimana di bawah ini.

Syarat pertama, wajib pajak telah mengikuti Pengampunan Pajak, tetapi 
masih terdapat harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam 
surat pernyataan harta untuk Pengampunan Pajak (dikenal sebagai surat 
pernyataan). wajib pajak meliputi orang pribadi maupun badan. Harta bersih 
yang belum diungkapkan dalam surat pernyataan, misalnya saja wajib pajak 
sebenarnya memiliki emas batangan seberat 500 gram yang diperoleh pada 
tahun 2013 tetapi dalam SPT PPh sampai tahun pajak 2015 belum dilaporkan. 
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Pada saat mengikuti Pengampunan Pajak, emas batangan dimaksud sama sekali 
tidak diungkapkan dalam surat pernyataan. Dalam hal ini wajib pajak tersebut 
dapat mengikuti PPS Kebiijakan I. Harta bersih yang kurang diungkapkan 
dalam surat pernyataan misalnya terjadi apabila wajib pajak memiliki 5 bidang 
tanah yang diperoleh sejak tahun 2012—2014 tetapi kelima bidang tanah 
tersebut tidak dilaporkan dalam SPT PPh sampai tahun pajak 2015. Pada saat 
mengikuti Pengampunan Pajak, hanya tiga bidang tanah yang diungkapkan 
dalam surat pernyataan. Dengan demikian sebenarnya masih terdapat harta 
bersih yang kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Dalam hal ini wajib 
pajak tersebut dapat mengikuti PPS Kebiijakan I.

Syarat kedua, Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau 
informasi mengenai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam 
surat pernyataan. Hal ini harus dipahami dengan benar, karena walaupun 
sebenarnya wajib pajak memenuhi syarat pada huruf a, tetapi bila seandainya 
ternyata dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 ternyata 
Direktur Jenderal Pajak ternyata telah lebih dahulu menemukan data dan/
atau informasi mengenai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan 
dalam surat pernyataan maka hak wajib pajak untuk mengikuti PPS Kebijakan 
I atas harta bersih yang telah ditemukan adanya data dan/atau informasi oleh 
Direktur Jenderal Pajak menjadi gugur.

Objek Pajak PPS Kebijakan I

Objek pajak pada PPS Kebijakan I adalah harta bersih yang belum atau 
kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, dengan ketentuan merupakan 
harta yang diperoleh wajib pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2015. Jangka waktu perolehan harta bersih yang dapat 
diikutkan PPS Kebijakan I ini disesuaikan dengan perolehan harta yang dapat 
diajukan dalam Pengampunan Pajak. Apabila wajib pajak memperoleh harta 
dimaksud setelah tahun 2015, misalnya saja tanah yang dibeli pada bulan Maret 
2016, maka atas harta tersebut tidak dapat diikutkan PPS Kebijakan I.

Harta bersih yang dapat diikutkan pada PPS Kebijakan I merupakan nilai 
harta dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Berdasarkan Undang-
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Undang Nomor 11 Tahun 2016, nilai utang yang dijadikan pengurang atas nilai 
harta adalah nilai utang yang berkaitan dengan harta tambahan, yaitu utang yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya 
yang digunakan langsung untuk memperoleh harta tambahan tersebut, antara 
lain utang tersebut diakui sebagai piutang oleh pemberi pinjaman.

PPh yang Harus Dibayar oleh Peserta PPS Kebijakan I

Konsekuensi bagi peserta PPS Kebijakan I tentunya ia harus membayar 
sejumlah pajak. Besaran pajak tergantung pada nilai harta bersih yang 
diungkapkan oleh wajib pajak.

Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan 
dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) 
yang bersifat final. Pajak yang bersifat final artinya pajak yang akan dikenakan 
secara langsung ketika seorang wajib pajak menerima atau memperoleh 
penghasilan, dan dianggap telah selesai kewajiban pajak atas penghasilan 
tersebut. Penghasilan yang dikenakan PPh final tersebut tidak akan dihitung 
lagi PPh-nya pada akhir tahun pajak, artinya penghasilan tersebut tidak akan 
digabungkan dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum ketika 
dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) PPh. PPh yang bersifat final bukan 
termasuk ke dalam kredit pajak pada SPT Tahunan PPh, meski nantinya tetap 
harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Tarif PPh 

Tarif pajak atas PPh yang bersifat final yang harus dibayar oleh peserta 
PPS Kebijakan I ditetapkan sebesar: (a) 6%  atas harta bersih yang berada di 
dalam wilayah NKRI, dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha 
sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan dan/atau 
Surat Berharga Negara (SBN); (b) 8% atas harta bersih yang berada di dalam 
wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan 
sumber daya alam atau sektor energi terbarukan dan/atau SBN; (c) 6% atas harta 
bersih yang berada di luar wilayah NKRI, dengan ketentuan dialihkan ke dalam 
wilayah NKRI  serta diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan 
sumber daya alam atau sektor energi terbarukan dan/atau SBN; (d) 8% atas 
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harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI, dengan ketentuan dialihkan 
ke dalam wilayah NKRI  tetapi tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor 
pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan dan/atau SBN; 
atau (e) 11% atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak 
dialihkan ke dalam wilayah NKRI.

Dasar Pengenaan Pajak 

Dasar pengenaan pajak atas PPh yang bersifat final yang harus dibayar oleh 
peserta PPS Kebijakan I ditetapkan sebesar jumlah harta bersih yang belum 
atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan. Nilai harta yang dijadikan 
pedoman untuk menghitung besarnya jumlah harta bersih ditentukan sesuai 
kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir, berdasarkan: (a) 
nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas; (b) nilai yang ditetapkan 
oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak, untuk tanah dan/atau bangunan 
dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, untuk kendaraan bermotor; (c) nilai yang 
dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak; (d) nilai 
yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran 
(warrant) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan/atau (e) 
nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk surat 
berharga negara dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh 
perusahaan,

Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman sebagaimana 
dimaksud pada huruf (b) sampai dengan huruf (e), nilai harta ditentukan 
berdasarkan nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik. Sebagai contoh, 
wajib pajak peserta Pengampunan Pajak belum melaporkan harta berupa 
mesin pabrik dan ingin mengikuti PPS Kebijakan I. Untuk menentukan nilai 
harta bersih sebagai dasar pengenaan PPh, wajib pajak harus meminta bantuan 
kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai mesin pabrik tersebut pada 
tanggal 31 Desember 2015.

Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta

Wajib pajak yang mengikuti PPS Kebijakan I mengungkapkan harta 
bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan melalui 
Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). SPPH adalah surat yang 
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digunakan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan paling sedikit identitas 
wajib pajak, harta, utang, harta bersih serta penghitungan dan pembayaran PPh 
terutang yang bersifat final.

SPPH harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 
Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Hal ini harus diperhatikan 
oleh wajib pajak yang akan mengikuti PPS Kebijakan I, karena SPPH yang 
disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2022 
atau setelah tanggal 30 Juni 2022 tidak dianggap sebagai SPPH sehingga tidak 
diproses lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) harus dilampiri dengan: 
(a) bukti pembayaran PPh yang bersifat final; (b) daftar rincian harta beserta 
informasi kepemilikan harta yang dilaporkan; (c) daftar utang; (d) pernyataan 
mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan harta bersih 
yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (e) dalam hal wajib pajak 
bermaksud menginvestasikan harta bersih melampirkan pernyataan akan 
menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber 
daya alam atau sektor energi terbarukan dan/atau SBN.

Surat Keterangan

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan terhadap 
penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh wajib pajak. 
Surat keterangan ini menjadi bukti bahwa wajib pajak telah mengikuti PPS 
Kebijakan I.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian 
antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, 
Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan. 
Ketentuan ini menunjukkan bahwa surat keterangan yang diterbitkan Direktur 
Jenderal Pajak mengikat wajib pajak untuk mendapatkan manfaat PPS 
Kebijakan I, sepanjang data harta bersih yang diungkapkan sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya. Apabila wajib pajak tidak jujur, maka Direktur 
Jenderal Pajak diberikan hak untuk melakukan koreksi atas surat keterangan 
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yang telah diterbitkan. Koreksi ini dapat berupa membetulkan surat keterangan 
sampai tindakan membatalkan surat keterangan.

Manfaat yang Diperoleh Wajib Pajak Peserta  
PPS Kebijakan I

Wajib pajak peserta PPS Kebijakan I yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 
5-7 Undang-Undang HPP memperoleh dua manfaat. Manfaat pertama bagi 
wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan adalah tidak dikenai sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sanksi administratif 
dimaksud adalah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam 
surat pernyataan dan ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak, dianggap sebagai 
tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada saat 
ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud. Konsekuensi 
yang akan ditanggung wajib pajak adalah tambahan penghasilan tersebut 
dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pajak penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa 
kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang 
dibayar. 

Sebagai contoh seorang wajib pajak yang menerima penghasilan bruto 
dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak 2015 lebih dari 
Rp4.800.000.000,00 menyadari bahwa pada saat mengikuti Pengampunan Pajak 
masih terdapat harta berupa kas sebesar Rp1.000.000.000,00 pada tanggal 31 
Desember 2015 yang tidak dinyatakan sebagai harta tambahan. Wajib pajak 
tidak memiliki utang sehubungan dengan perolehan uang dimaksud. Atas 
kesalahan ini apabila Direktur Jenderal Pajak menemukan adanya harta 
tersebut maka kepada wajib pajak akan dikenai PPh bersifat final sebesar 
30% x Rp1.000.000.000,00 ditambah sanksi kenaikan sebesar 200% x (30% x 
Rp1.000.000.000,00). Dengan demikian wajib pajak harus membayar PPh beserta 
sanksi administratif sebesar Rp900.000.000,00.

Apabila wajib pajak dimaksud mengikuti PPS Kebijakan I dan memilih 
tidak menginvestasikan uang tersebut pada sektor usaha yang ditentukan 
dan atau surat berharga negara, ia akan dikenai PPh bersifat final sebesar 
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8% x Rp1.000.000.000,00 = Rp80.000.000,00 dan tidak akan dikenakan sanksi 
administratif sesuai Undang-Undang Pengampunan Pajak, yaitu harus 
membayar PPh sebesar Rp900.000.000,00.

Bahkan apabila wajib pajak dimaksud mengikuti PPS Kebijakan I dan 
memilih untuk menginvestasikan uang tersebut pada sektor usaha yang 
ditentukan dan atau surat berharga negara, ia akan dikenai PPh bersifat final 
sebesar 6% x Rp1.000.000.000,00 = Rp60.000.000,00 dan tidak akan dikenakan 
sanksi administratif sesuai Undang-Undang Pengampunan Pajak, yaitu harus 
membayar PPh sebesar Rp900.000.000,00.

Manfaat kedua bagi wajib pajak peserta PPS Kebijakan I adalah data dan 
informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan 
lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak 
lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP tidak dapat 
dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana 
terhadap wajib pajak. Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini meliputi 
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan tindak pidana lain. Manfaat kedua 
ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang HPP kepada 
wajib pajak peserta PPS Kebijakan I, bahwa semua data dan informasi yang 
bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya 
hanyalah untuk kepentingan PPS semata, dan tidak dapat digunakan untuk 
kepentingan lain.

Penutup

PPS Kebijakan I memiliki manfaat bagi wajib pajak yang memenuhi syarat 
untuk mengikutinya. Tentunya banyak syarat dan ketentuan yang harus 
dipenuhi oleh wajib pajak. Karena itu wajib pajak jangan ragu dan perlu segera 
memahami ketentuan PPS Kebijakan I agar dapat ikut serta dalam jangka waktu 
yang relatif singkat, 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. 

Penulis: Marihot Pahala Siahaan
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat 

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
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Pengampunan Pajak

U ndang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 
telah disahkan. Melalui proses yang panjang, deliberatif, 
diskursif, dan dinamis rancangan undang-undang yang 

sebelumnya bernama RUU KUP itu pada akhirnya dibawa ke rapat 
paripurna oleh pemerintah bersama dengan DPR. Terdapat beberapa 
isu baru dalam undang-undang tersebut, di antaranya program 
pengungkapan harta secara sukarela atau yang biasa disebut amnesti pajak. 
Meskipun isu pengungkapan harta secara sukarela merupakan salah 
satu isu yang mengalami perdebatan panjang di DPR, pada akhirnya DPR 
menyetujuinya.

Menilik dari sejarahnya, pada dasarnya Pemerintah RI sudah pernah 
menyelenggarakan beberapa bentuk pengampunan pajak seperti 
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Pengampunan Pajak 1964, Pengampunan Pajak 1984, Sunset Policy 2008, 
Reinventing Policy 2015, dan Amnesti Pajak 2016. Khusus mengenai Amnesti 
Pajak, melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan 
Pajak, pemerintah memberikan pengampunan berupa penghapusan sanksi 
administrasi dan sanksi pidana perpajakan kepada wajib pajak yang dengan 
sukarela melaporkan hartanya dengan uang tebusan berkisar antara 2% 
sampai dengan 5%.

Pemerintah mengklaim bahwa tax amnesty  tahun 2016 tersebut merupakan 
salah satu tax amnesty yang paling berhasil di dunia dengan capaian uang 
tebusan sebesar Rp114 triliun, deklarasi harta sebesar Rp4.813 triliun, dan 
repatriasi harta sebesar Rp146 triliun (Kemkominfo, 2017).

Pada dasarnya, kebijakan pengampunan atau amnesti pajak merupakan 
praktik yang lazim dilakukan oleh berbagai negara. Bahkan, Italia tercatat telah 
menyelenggarakan amnesti pajak sebanyak 59 kali semenjak permulaan abad 
ke-20 (Malherbe, 2011). Hal ini berarti secara rata-rata Italia menyelenggarakan 
amnesti pajak setiap dua tahun sekali. Negara lain yang telah beberapa 
kali melakukan amnesti pajak adalah India. Pada 1997 pemerintah India 
menyelenggarakan tax amnesty setelah 3 kali menyelenggarakan amnesti 
pada 1965, 1875, dan 1985 (Mookherjee & Das-Gupta, 1995).

Meskipun pengampunan pajak merupakan praktik yang wajar, namun 
penelitian menunjukkan bahwa program pengampunan pajak yang terlampau 
sering dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap perilaku kepatuhan 
wajib pajak (Parle & Hirlinger, 1986). Oleh karena itu, apabila pemerintah 
bersama DPR berencana untuk menyelenggarakan program pengungkapan 
harta secara sukarela, paling tidak ada beberapa hal yang dapat dilakukan 
agar program pengampunan pajak tersebut dapat diterima oleh wajib pajak.

Pertama, pemerintah harus secara jelas menentukan target dari 
pengampunan pajak kali ini apakah terhadap wajib pajak yang mempunyai 
tunggakan pajak atau terhadap wajib pajak yang mempunyai kepatuhan 
yang rendah namun belum terjamah instrumen perpajakan. Selain itu, 
dalam program pengampunan kali ini, pemerintah juga harus secara jelas 
menentukan sasaran program ini, apakah terhadap Wajib Pajak Dalam Negeri 
atau Wajib Pajak Luar Negeri.
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Sebagaimana diketahui bahwa Google, Temasek, Bain & Co (2020) 
memperkirakan bahwa pada 2025 mendatang, nilai dari digital economy di 
Indonesia mencapai 124 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.810 triliun. 
Menurut Google et.al., (2020), nilai digital economy ini merupakan yang 
terbesar di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, program pengampunan 
kali ini dapat diarahkan untuk menyasar wajib pajak yang berkecimpung 
dalam digital platform namun belum terjamah aturan perpajakan seperti 
youtuber, selebgram, pedagang marketplace, maupun raksasa digital dari luar 
negeri.

Kedua, pemerintah harus secara jelas menentukan scope dari program 
pengampunan kali ini. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 telah secara 
jelas mengatur bahwa wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak pada 2016 
tidak akan dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukper, dan penyidikan 
untuk 2015 dan sebelumnya. Oleh karena itu, guna memupuk rasa percaya 
wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty pada 2016 silam serta wajib 
pajak yang selama ini patuh, pemerintah dapat mengecualikan wajib pajak 
yang telah mengikuti amnesti pada 2016 sebagai peserta amnesti kali ini.

Ketiga, tarif pengampunan pajak pajak harus cukup rendah untuk menarik 
minat dan simpati masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam situasi 
pandemi dan ketidakpastian ekonomi seperti ini, wajib pajak cenderung 
memilih untuk menyimpan cash daripada untuk membelanjakannya. Namun 
demikian, tarif tersebut tidak boleh lebih rendah daripada tax amnesty pada 
2016 untuk mencegah negative behavioral effect wajib pajak yang selama ini 
patuh.

Keempat, dalam suasana social distancing seperti saat ini, prosedur 
penyampaian laporan pengungkapan sukarela harus dibuat semudah 
mungkin dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Misalnya, wajib pajak 
dapat menyampaikan Surat Pernyataan Harta melalui akun DJP Online 
secara mandiri dengan melampirkan bukti pendukung sehingga wajib pajak 
tidak perlu datang ke kantor pajak. Namun demikian, pemerintah juga perlu 
memitigasi risiko wajib pajak yang kesulitan dalam menyampaikan SPH-
nya secara online dengan membuka pelayanan amnesti pajak offline secara 
terbatas.
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Kelima, perlu strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan 
program pengampunan pajak kali ini. Apabila target dari amnesti pajak adalah 
pelaku digital platform, maka pemerintah dapat menggunakan platform 
tersebut untuk mengampanyekan program pengampunan. Lebih lanjut, 
dalam kondisi resesi ekonomi seperti saat ini, pemerintah perlu membangun 
ruang narasi bahwa tujuan utama dari program pengampunan kali ini adalah 
untuk mewujudkan keadilan sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi 
melalui penerimaan pajak yang berkelanjutan.

 

Penulis: Galih Ardin

Account Representative 

KPP Pratama Jakarta Kemayoran
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Fenomena Ranah 
Maya Hingga Program 

Pengungkapan 
Sukarela

T ren pada media sosial acapkali menghadirkan fenomena yang 
mengundang dinamika dalam masyarakat. Interaksi dalam ekosistem 
ini bahkan mampu mengaktifkan diskursus hingga memengaruhi 

proses pengambilan kebijakan publik. Bahkan tak jarang, isu-isu yang memicu 
perdebatan publik dapat dijadikan pemantik untuk menetapkan beleid yang 
bersifat transformatif.

Salah satunya adalah proses penetapan Rancangan Undang-Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang kini telah 
disahkan menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebelumnya, 
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sejumlah pokok-pokok RUU KUP yang diusulkan oleh pemerintah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat menjadi konsumsi khalayak, bahkan 
sebelum pembahasan dimulai. Imbasnya, sejumlah topik sensitif meramaikan 
lini masa bahkan menjadi sorotan utama. Diantaranya mengenai rencana 
pemajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok 
hingga rencana pengintegrasian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan 
Nomor Induk Kependudukan (NIK). Interpretasi yang keliru tentang hal ini, 
rawan berubah menjadi mispersepsi yang meliar di masyarakat.

Menjawab keresahan tersebut, panitia kerja (panja) DPR membuka pintu 
keterlibatan masyarakat dalam proses pengesahan UU HPP. Ketua Komisi XI 
DPR RI, Dito Ganinduto menyampaikan ini dalam sepak perdana (kick off) 
UU HPP pada Jumat, 19 November 2021 di Bali. Dalam periode yang singkat 
di tengah situasi pandemi, DPR melakukan dengar pendapat dengan berbagai 
kalangan dan perwakilan masyarakat. Asosiasi pengusaha hingga akademisi 
memberikan masukan pada proses pembahasan yang hasilnya tertuang dalam 
9 bab UU HPP. 

Hasilnya, telah resmi bahwa barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan 
rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa 
pelayanan sosial mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Pokok pengaturan 
ini memberikan kepastian hukum atas polemik yang bergulir tentang rencana 
pemajakan yang akan dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena 
Pajak (JKP) yang semula nonobjek PPN tersebut. 

Bersamaan dengan isu fiskal yang menjadi fenomena di jagat virtual 
tersebut, beberapa pekan kemudian muncul tren baru yang viral di platform 
media sosial Tiktok. Pamer saldo tabungan pada mesin Anjungan Tunai 
Mandiri (ATM) menggunakan lagu latar “Ganteng review saldonya dong!” 
menuai jutaan penonton. Tren ini menampilkan sejumlah warganet berusia 
muda yang menunjukkan saldo ATM bernilai miliaran rupiah. Lantas, 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun dengan cekatan menanggapi tren ini 
melalui konten media sosial yang juga berujung viral di dunia maya.

Setali tiga uang dengan fenomena polemik RUU KUP, tren reviu saldo pun 
menjadi fokus DJP. Strategi pengawasan berbasis kewilayahan yang menjadi 
inisiatif strategis DJP tahun ini, digadang-gadang mampu menjaring potensi 
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pajak termasuk dari platform digital. DJP telah mengantongi basis data yang 
bersumber dari pertukaran data otomatis (AEOI), data Instansi, Lembaga, 
Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP), serta data internal lainnya. Terlebih, 
implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang 
sedianya akan segera diluncurkan resmi dalam dua tahun mendatang. Upaya 
ekstra dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan 
(PPh) dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dan komunikasi. 
Upaya ini juga telah didukung dari aspek reformasi di bidang peraturan 
dengan diresmikannya UU HPP.  

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP)

UU HPP memberikan peluang bagi wajib pajak Orang Pribadi untuk 
mengungkapkan penghasilan yang sebelumnya belum dilaporkan sepenuhnya 
secara sukarela. Program Pengungkapan Sukarela wajib pajak (PPSWP) ini 
tertuang dalam pasal 8 Bab V UU HPP. Tujuannya adalah meningkatkan 
kepatuhan sukarela wajib pajak berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian 
hukum, serta kemanfaatan. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri 
Mulyani Indrawati dalam perhelatan sepak perdana UU HPP mengajak 
masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas PPSWP ini.

Program ini berlangsung selama 6 bulan yakni sejak 1 Januari 2022 hingga 
30 Juni 2022. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan bagi wajib pajak Orang 
Pribadi, baik yang belum maupun sudah mengikuti program pengampunan 
pajak (tax amnesty) sebelumnya. 

Basis harta bersih yang dijadikan dasar pelaporan adalah aset yang 
diperoleh antara tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Syarat berikutnya 
adalah harta bersih tersebut masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020 
dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang 
Pribadi tahun pajak 2020. Harta bersih berupa nilai harta dikurangi dengan 
hutang tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diperoleh 
selama tahun pajak 2020. 

Atas tambahan penghasilan tersebut dikenakan PPh yang bersifat final. 
Tarif final terbagi dalam tiga jenis yakni 12%, 14%, dan 18%. Tarif final 
12% dikenakan atas harta bersih yang berada di wilayah Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar NKRI yang dialihkan ke NKRI. 
Ketentuan berikutnya adalah harta diivestasikan pada hilirisasi Sumber Daya 
Alam (SDA) atau energi terbarukan di dalam negeri dan/atau Surat Berharga 
Negara (SBN).  Sementara jika tidak diinvestasikan pada sektor tersebut, 
dasar pengenaan pajak dikenai tarif final 14%. Terakhir, atas harta bersih yang 
berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam negeri dikenai tarif 
final 18%. 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang hendak mengikuti PPSWP diwajibkan 
menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta dan telah 
menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2020. Surat 
pemberitahuan pengungkapan harta tersebut harus dilampiri sejumlah 
dokumen, diantaranya bukti pembayaran PPh final, daftar rincian harta bersih, 
daftar utang, serta pernyataan pengalihan harta yang dialihkan ke dalam 
negeri maupun diinvestasikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPSWP akan 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

PPSWP diharapkan mampu meminimalisasi disparitas yang terjadi 
antara Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah patuh dengan mereka yang 
belum. Sementara bagi para miliarder muda, PPSWP dapat menjadi alternatif 
untuk mengungkapkan bakti dan kontribusi bagi negeri. Efek berganda yang 
diharapkan selanjutnya adalah meningkatnya kepatuhan sukarela wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di tahun pajak mendatang. Hal 
ini telah dibuktikan pasca periode program amnesti pajak lalu. Pertumbuhan 
PPh Orang Pribadi yang disetorkan peserta amnesti pajak melonjak 
drastis dibandingkan nonpeserta amnesi pajak. Demikian pula persentase 
pertumbuhan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi peserta 
amnesti pajak meningkat signifikan dibandingkan rasio kepatuhan nasional.    

Penulis: Ika Hapsari 
Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Terampil 

KPP Pratama Semarang Selatan
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Ampuhkah Insentif 
Pajak Mendongkrak 
Investasi pada LPI?

P residen Joko Widodo telah resmi memperkenalkan Dewan 
Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI). 
Itu lembaga  sovereign wealth fund  (SWF) Indonesia yang digadang-

gadang mampu menarik investasi triliunan rupiah dari baik dari dalam 
maupun luar negeri.

Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat telah menyatakan komitmennya 
menginvestasikan dananya di LPI sebesar Rp84 trilliun. Berbagai paket 
kebijakan pun telah disiapkan untuk mendukung suksesnya LPI, salah 
satunya adalah kebijakan di bidang perpajakan.

Ada sejumlah insentif perpajakan yang ditawarkan pemerintah untuk 
menarik pemodal asing maupun dalam negeri berinvestasi di LPI. Kebijakan itu 
antara lain pertama, pembentukan dana cadangan wajib LPI dapat dikurangkan 
dengan penghasilan bruto.
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Kedua, penghasilan dari bunga pinjaman yang diterima oleh LPI dibebaskan 
dari pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, kecuali penghasilan 
bunga dari obligasi. Ketiga, penghasilan dividen yang diterima oleh mitra LPI di 
luar negeri dapat dikenakan PPh sebesar 0%.

Keempat, keuntungan dari penjualan saham saat berakhirnya kerjasama 
dengan LPI dikenakan pajak sebesar 0,1% apabila penjualan saham dilakukan 
di luar bursa dan dikenakan tarif normal apabila penjualan saham dilakukan di 
bursa saham.

Pemerintah juga menurunkan tarif PPh menjadi 22% pada 2021 dan 20% pada 
2022, tambahan pengurangan PPh 3% untuk perusahaan terbuka, pembebasan 
dividen dalam negeri, penyesuaian tarif PPh Pasal 26 dan pengecualian 
penyertaan modal dalam bentuk aset sebagai objek PPN.

Lalu muncul pertanyaan, apakah insentif perpajakan yang telah 
digelontorkan itu efektif menarik minat investor pada SWF seperti LPI? Untuk 
menjawabnya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa dan bagaimana 
lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden itu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020, LPI adalah lembaga 
yang diberi kewenangan khusus (sui generis) untuk mengelola investasi 
pemerintah pusat. Modal LPI berasal dari penyertaan modal negara dan sumber 
lain, dapat berbentuk dana tunai, barang milik negara, piutang atau saham 
negara pada BUMN.

PP itu menjelaskan modal minimal LPI Rp75 triliun rupiah. Untuk 
menjalankan tugasnya, LPI menempatkan dana dalam instrumen keuangan, 
mengelola aset, bekerja sama dengan pihak lain, menentukan calon mitra 
investasi, menerima dan memberi pinjaman serta menatausahakan aset.

Saat ini, negara lain yang juga memiliki SWF gencar melakukan promosi. 
India misalnya, memberikan pembebasan pajak 100% atas bunga, dividen 
dan capital gain dari penghasilan SWF. Namun, tax holiday ini dapat dinikmati 
apabila investor berinvestasi minimal tiga tahun. (Business Today, 2020)

Pada dasarnya perlakuan perpajakan SWF digolongkan ke dalam 
tiga kategori,  unilateral exemption, reciprocal exemption dan no special 
exemption.  Unilateral exemption  adalah pembebasan pajak terhadap  passive 



Harmoni Cinta untuk Negeri

175

income yang diterima mitra SWF dalam bentuk dividen, bunga dan capital gain.

Unilateral tax exemption  ini diberikan sebagai perpanjangan 
konsep sovereign immunity. Negara yang menerapkan unilateral exemption di 
antaranya adalah Amerika Serikat, Australia dan Kerajaan Arab Saudi (Irish, 
2008)

Adapun  tax exemption  itu diberikan atas bunga, dividen dan  capital 
gain dari aktivitas jual beli saham, obligasi dan surat berharga lainnya melalui 
SWF. Sedangkan royalti, dividen dan keuntungan lain yang diperoleh oleh 
negara lain melalui aktivitas komersial diluar SWF akan dikenakan pajak.

Bentuk kedua dari pemajakan SWF adalah  reciprocal exemption, yaitu 
pembebasan pajak atas investasi SWF atas dasar timbal balik antar negara. 
Contoh negara yang menerapkan reciprocal exemption adalah Malaysia dan 
Singapura (Irish, 2008).

Berdasarkan Pasal 11 Tax Treaty Singapura dan Malaysia, penghasilan 
bunga dari Singapura yang dibayarkan ke Pemerintah Malaysia, Pemerintah 
Negara Bagian Malaysia, Bank Negara Malaysia, Badan Hukum Malaysia dan 
Bank Ekspor Impor Malaysia dikecualikan dari pemotongan PPh.

Bentuk ketiga fasilitas pemajakan SWF adalah  no special exemption. 
Menurut ketentuan ini, selama investor asing baik dari lembaga asing maupun 
perusahaan asing memperoleh keuntungan dari negara sumber, investor 
tersebut harus dikenakan pajak yang sama dengan investor lainnya.

Misalnya Jerman, yang tidak memiliki ketentuan pembebasan pajak 
terhadap investasi oleh pemerintah atau lembaga asing karena penghasilan 
bunga dan  capital gain  dari investasi asing bebas pajak atau terkena pajak 
rendah. Akibatnya, pajaknya sama seperti investasi korporasi asing.

Unilateral Exemption

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat melihat pada dasarnya indonesia 
menganut rezim  unilateral exemption  karena menurut dalam PP Perlakuan 
Perpajakan LPI, otoritas pajak dapat mengenakan pajak sebesar 0% terhadap 
dividen yang diterima oleh mitra LPI.
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Selain itu,  capital gain  yang diterima mitra LPI pada saat berakhirnya 
LPI juga dikenakan pajak sebesar 0,1% apabila penjualan saham dilakukan di 
luar bursa saham. Namun, pemerintah tidak memberikan pembebasan pajak 
terhadap penghasilan mitra LPI yang berbentuk bunga.

Hal ini berarti jika LPI melakukan pinjaman terhadap negara maupun 
lembaga asing, maka atas penghasilan tersebut akan dikenakan pajak sesuai 
dengan ketentuan perpajakan. Pembebasan pajak hanya dikenakan atas 
penghasilan bunga LPI apabila LPI meminjamkan dananya ke pihak lain.

Bahkan, apabila LPI membeli obligasi ke pihak lain, penghasilan bunga 
obligasi itu tetap dikenakan pajak. Hal ini tentu membuat LPI menjadi kurang 
kompetitif di mata investor apabila dibandingkan dengan SWF India yang 
memberikan tax exemption 100% terhadap bunga, dividen dan capital gain.

Dalam kajiannya, Knoll (2020) menyatakan apabila diasumsikan bahwa 
semua investasi bebas dari risiko, maka investor akan memilih investasi di 
SWF yang memberikan tingkat pengembalian setelah pajak (rate of return 
after tax) yang paling tinggi.

Karena itu, pemerintah dapat memperluas cakupan  unilateral 
exemption  dengan memasukkan bunga pinjaman termasuk obligasi yang 
diterima mitra LPI sebagai penghasilan yang dikecualikan dari pajak. Bukan 
tidak mungkin investor berminat berinvestasi dalam bentuk pinjaman 
daripada saham.

Dalam hal ini, pendekatan unilateral exemption lebih mungkin diterapkan 
daripada reciprocal exemption karena butuh waktu lama merevisi tax treaty. 
Selain itu, dengan berlakunya Multilateral Instrument Indonesia pada Agustus 
2020, revisi tax treaty menjadi tidak relevan lagi.

Penulis: Galih Ardin 
Account Representative  

KPP Pratama Jakarta Kemayoran
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D alam APBN 2021, pendapatan negara lebih kecil daripada 
kebutuhan negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Ruang 
diskusi publik di dunia maya saat ini dipenuhi soal penerapan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mulai dari tarif, penghapusan pengecualian 
dan fasilitas PPN, serta kinerja PPN di Indonesia. Ini karena Covid-19 yang 
memengaruhi ekonomi global sejak 2020.

Indonesia termasuk dalam gerbong negara yang mengalami resesi. 
Pandemi memandekkan pertumbuhan ekonomi akihat penurunan aktivitas 
usaha dan serapan tenaga kerja. Hasil survei Tim Pemulihan Ekonomi 
Nasional-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan itu.

Survei kepada 12.822 pelaku usaha di awal semester Il tahun 2020 
menunjukkan, yang paling terdampak adalah penyedia akomodasi makanan 
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dan minuman, konstruksi, dan real estate. Terdapat 86 persen responden 
mengalami penurunan usaha.

Sebanyak 50 persen menghadapi penurunan permintaan, dan 73 persen 
mengalami keterbatasan likuiditas operasional. Imbasnya, 38 persen pelaku 
usaha mengubah kebijakan ketenagakerjaan untuk mempertahankan 
kelangsungan usaha.

Di sisi lain, 24 persen responden memberhentikan sementara karyawannya, 
dan yang paling banyak 41 persen pelaku usaha memotong gaji karyawannya. 
Semua informasi di atas mengonfirmasi data yang dimiliki dan diolah DJP 
sendiri.

Dari semua itu, pelaku usaha paling terdampak adalah yang memiliki 
omzet di bawah Rp5 miliar: pelaku UMKM yang mencatatkan penurunan 
penjualan selama pandemi.

Respons

Menyadari dampak pandemi Covid-19, pemerintah menggelontorkan 
berbagai insentif sejak awal pandemi, rencananya hingga akhir 2021. Dari 
data DJP, insentif fiskal membantu menjaga ketahanan usaha para pelaku 
usaha sekaligus sebagai wajib pajak.

Insentif membantu 464.316 wajib pajak pada 2020. Salah satunya untuk 
meningkatkan daya beli dalam bentuk pembebasan pajak penghasilan (PPh) 
karyawan. Ada 131.889 pelaku usaha yang memanfaatkannya dengan tidak 
memotong PPh karyawannya. 

Efeknya, 1,97 juta karyawan membawa pulang gaji dan upahnya secara 
utuh. Insentif pada 2021 terkait PPN pembelian rumah dan pembebasan pajak 
penjualan barang mewah (PPnBM) untuk pembelian kendaraan bermotor 
spesifikasi tertentu.

Sampai 17 Mei 2021, terdapat 1.595 pembeli rumah mendapatkan insentif 
pembebasan PPN dan pemerintah membebaskan PPnBM sebesar Rp203,8 
miliar.
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Dukungan perpajakan berdampak signifikan. Penurunan jumlah penjualan 
pemanfaat insentif lebih landai. Pelaku usaha pemanfaat insentif, penurunan 
jumlah karyawannya lebih moderat. Penurunan biaya gaji juga relatif lebih 
rendah.

Konsolidasi fiskal

Insentif membutuhkan dana. Anggaran PEN pada 2021 saja  
Rp699,43 triliun, naik 21 persen dari realisasi PEN 2020. Anggaran PEN 2021 
fokus untuk perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, kesehatan, 
insentif usaha, dan prioritas lainnya,

Dalam APBN 2021, pendapatan negara lebih kecil daripada kebutuhan 
negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Ruang fiskal menyempit. 
Pengeluaran meningkat, penerimaan menurun. Defisit mencapai Rp1.006, 
triliun.

Beberapa alternatif menambal APBN yang bisa dipilih bersamaan dengan 
satu sama lain saling memengaruhi: meningkatkan penerimaan pajak atau 
menambah utang. Pilihan terakhir sangat memberatkan. Baik sekarang juga 
untuk generasi mendatang,

Pilihan pertama layak dipilih, konsolidasi fiskal. Ini kecenderungan 
global, tak terkecuali Indonesia, yaitu mengelola sebaik mungkin anggaran 
pendapatan dan belanja dengan menaikkan penerimaan pajak untuk 
mengurangi defisit dan akumulasi utang.

Rasio utang yang menunjukkan proporsi utang terhadap aset dari tahun 
ke tahun naik. Pada 2019, sebesar 30,2 persen PDB menjadi 38,7 persen PDB 
pada 2020, dan 41,05 persen PDB pada 2021. Ini harus dikendalikan agar 
dampak pandemi tidak membesar.

Defisit harus kembali maksimal tiga persen PDB, level belanja dijaga untuk 
operasional pemerintahan dan perekonomian didorong naik. Inilah perlunya 
konsolidasi fiskal untuk keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang dan 
rang fiskal meluas.
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Caranya, mereformasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang 
konsolidatif, membuat sistem perpajakan berkeadilan dan setara, serta 
meningkatkan kepatuhan sukarela, Ini titik tumpunya.

Mana yang dipilih?

Konsoliasi fiskal diimplementasikan dalam berbagai strategi. Negara OECD 
mendorong kesepakatan global untuk menaikkan pajak pada perusahaan 
teknologi informasi besar. Indonesia menyiapkan aturan hukum dengan 
adanya Pajak Transaksi Elektronik pada 2020.

Negara lain cenderung membatasi pengecualian dan fasilitas PPN, sejak 
krisis keuangan global pada 2008. Banyak negara meninjau ulang pengecualian 
dan pemberian fasilitas PPN ini untuk mencegah gap PPN yang besar.

Langkah lainnya, memperluas basis data PPN karena tingginya belanja 
pajak. Indonesia pada 1 Juli 2020 menerapkan PPN Perdagangan Melalui 
Sistem Elektronik bertarif 10 persen atas produk digital luar negeri.

Menaikkan tarif standar umum PPN bisa jadi jalan lain. Rata-rata tarif 
PPN 127 negara 15,4 persen. Indonesia konsisten 10 persen sejak 1 April 1985.

Langkah terakhir ini perlu dipikirkan matang-matang agar tujuan utama 
konsolidasi fiskal tercapai dan sejalan dengan tujuan bernegara, antara lain 
memajukan kesejahteraan umum.

Penulis: Riza Almanfaluthi
Kepala Seksi Pengelolaan Situs 

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
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Ruang Insentif Pajak 
dalam Implementasi 
Tarif Pajak Minimum 
Global di Indonesia

P ertemuan virtual Inclusive Framework on BEPS OECD pada 1 Juli 2021 
telah menghasilkan kesepakatan penerapan effective minimum rate 
sebesar 15% atas ketentuan Global Base Anti Erosion (GloBE). Tercatat 

130 negara atau yurisdiksi anggota Inclusive Framework on BEPS, termasuk 
Indonesia, mendukung kesepakatan GloBE tersebut. Sembilan negara atau 
yurisdiksi belum bersedia menandatangani kesepakatan GloBE, yaitu Irlandia, 
Estonia, Hungaria, Peru, Barbados, Saint Vincent and the Grenadines, Sri Lanka, 
Nigeria, dan Kenya.

Dalam perkembangan diskusi menuju global konsensus, negara-negara G7, 
termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Italia, Jepang, dan 
Uni Eropa, telah menyepakati usulan tarif minimum GloBE sebesar 15%. Usulan 
tersebut bermula dari Amerika Serikat yang disampaikan oleh Janet Yellen, 
Treasury Secretary pada bulan Mei 2021. Selain dengan G7, Amerika Serikat 
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juga melakukan berbagai pendekatan dan diskusi khusus dengan beberapa 
negara G20, seperti Indonesia, Australia, Meksiko, dan Afrika Selatan.

Sebagai salah satu negara emerging market yang juga merupakan negara 
anggota G20, Indonesia dinilai memiliki peran yang penting dalam pencapaian 
kesepakatan tarif pajak minimum GloBE. Berdasarkan data OECD, meskipun 
hanya terdapat tiga grup perusahaan multinasional (PMN) yang induknya 
berada di Indonesia, akan tetapi terdapat 691 entitas konstituen atau perusahaan 
yang terafiliasi dengan grup perusahaan multinasional (PMN) di Indonesia.

Berdasarkan kajian OECD yang disampaikan dalam Tax Challenges 
Arising from Digitalisation - Economic Impact Assessments, estimasi tambahan 
penerimaan pajak dari penerapan ketentuan GloBE akan lebih banyak diterima 
oleh negara-negara maju dibandingkan negara berkembang. Hal ini terutama 
terkait ketentuan income inclusion rule (IIR), di mana induk suatu grup PMN 
diharuskan membayar pajak tambahan atas bagian tertentu dari pendapatan 
entitas konstituen yang dipajaki di bawah effective tax rate (ET) minimum yang 
disepakati. Undertaxed payment rule (UTPR) akan berlaku dalam hal ketentuan 
IIR tidak dapat diterapkan dalam hal entitas induk berada di low-taxjurisdiction.

Bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya, subject to tax rule (STTR) 
yang merupakan bagian tidak terpisah dari ketentuan GloBE dianggap sebagai 
ketentuan yang mampu memberikan kontribusi lebih bagi penerimaan pajak. 
Ketentuan STTR memungkinkan yurisdiksi sumber untuk mengenakan pajak 
atas pembayaran yang tidak dikenakan pajak atau dikenakan tarif pajak 
rendah dari agreed minimum rate yang disepakati. Penentuan agreed minimum 
rate juga sangat mempengaruhi tambahan penerimaan pajak bagi Indonesia. 
Implementasi STTR membutuhkan amendemen P3B baik dilakukan secara 
bilateral maupun secara multilateral.

Di sisi investasi, Economic Impact Assessments OECD menyampaikan bahwa 
GloBE akan mengurangi efektivitas insentif pajak terutama untuk insentif 
yang diberikan melalui corporate income tax (CIT). Namun demikian, ketentuan 
GloBE juga memperkenalkan konsep carve-out yaitu pengurangan dari laba 
sebelum pajak sebesar persentase tertentu atas payroll expense dan tangible 
assets. Sehingga terdapat ruang bagi negara-negara berkembang yang masih 
membutuhkan insentif pajak sebagai salah satu sarana menarik investasi.
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Menindaklanjuti kesepakatan tarif pajak minimum GloBE, terkait ketentuan 
IIR dan UTPR, otoritas pajak di Indonesia harus mulai mempersiapkan ketentuan 
perpajakan domestik yang akan menjadi payung hukum pemberlakuan 
ketentuan GloBE di Indonesia. Ketentuan domestik atas implementasi GloBE 
diharapkan dapat meminimalisasi pembayaran pajak tambahan di tingkat 
induk PMN atas entitas konstituen yang ada di Indonesia. Hal ini dimaksudkan 
agar iklim investasi di Indonesia dapat terus terjaga.

Pertama, pengkajian ulang skema insentif pajak yang saat ini berlaku. 
Pengkajian ulang ini terutama ditujukan untuk insentit-insentif yang dinilai 
akan menyebabkan munculnya pembayaran pajak tambahan di tingkat induk 
PMN, antara lain tax holiday dan super deduction. Opsi ini dapat dilakukan 
dengan membuat aturan tambahan terkait skema insentif pajak sehingga 
wajib pajak (WP) yang memanfaatkan tax holiday dan super deduction tetap 
membayar pajak di Indonesia sebesar 15% dikurang dengan carve-out yang 
dapat dikurangkan dari perhitungan GloBE.

Kedua, ketentuan pemajakan domestik GloBE dapat dilakukan melalui 
perubahan menyeluruh atas setiap jenis insentif pajak yang berlaku saat ini. 
Sehingga skema insentif pajak akan memperhitungkan ketentuan GloBE, 
dimana WP setidaknya membayar pajak penghasilan di Indonesia dengan 
tarif minimal 15% dikurangi dengan persentase carve-out yang nantinya dapat 
dikurangkan dari komponen laba sebelum pajak.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ketentuan GloBE bertujuan 
untuk mengurangi kompetisi global dalam pemberian tarif pajak rendah 
atau insentif pajak yang berlebihan. Ketentuan GloBE akan meminimalisasi 
ruang insentif pajak dan secara tidak langsung akan menuntut setiap negara 
atau yurisdiksi, termasuk Indonesia, untuk bersiap dalam menentukan arah 
kebijakan lain yang bersifat non-insentif pajak untuk meningkatkan daya saing 
dalam menarik foreign direct investment masuk ke Indonesia.

Penulis: Yusuf Alaidrus Hidayatullah
Pelaksana Seksi Perjanjian dan Kerja Sama 

Direktorat Perpajakan Internasional
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NIK Jadi NPWP, Apa 
Selanjutnya?

A da dua arah tren reformasi perpajakan di masa mendatang. Pertama, 
reformasi perpajakan akan semakin fokus pada optimalisasi wajib 
pajak ritel. Kedua adalah sistem kebijakan perpajakan yang lebih 

fokus pada efektivitas, fleksibilitas, dan transparansi. 

Kedua arah reformasi perpajakan ini dipicu oleh revolusi digitalisasi dan 
kondisi krisis Covid-19. Lingkungan ini memaksa kita hidup di era normal 
baru. Yakni, kesadaran kian pentingnya dan peluang redefinisi sistem 
perpajakan yang lebih efektif, responsif dan fleksibel. 

Tren reformasi perpajakan inilah yang menjadi “roh” dari UU 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ditandatangani Presiden Joko 
Widodo akhir Oktober lalu. Beleid ini mengamanatkan sistem data 
perpajakan berupa Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) diintegrasikan ke 
Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP. 
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Sontak saja, kebijakan ini memunculkan pro-kontra di masyarakat. Bagi 
yang kontra, hal ini dikhawatirkan membuat semua warga ber-KTP harus 
bayar pajak penghasilan (PPh).   

Sebaliknya, kebijakan ini dinilai sebagai terobosan penting untuk 
menggenjot penerimaan pajak negara ke depannya. Pasalnya, hal ini akan 
mendorong kemudahan administrasi wajib pajak karena hanya ada nomor 
tunggal. 

Dengan kata lain, kebijakan reformasi ini bertujuan untuk memperluas 
basis pajak, khususnya pajak perorangan. Memang, jumlah wajib pajak 
pribadi dari tahun ke tahun terus bertambah dari 33,2 juta orang (2016) 
menjadi 49,8 juta orang (2021). Namun, secara persentase angka itu masih 
rendah (34,7%) terhadap jumlah penduduk yang bekerja.

Ini menunjukkan sistem perpajakan berbasis NPWP selama ini dinilai 
belum mampu atau kurang efektif mendongkrak kepatuhan wajib pajak 
(Aditya dkk, 2019). Banyak wajib pajak perorangan masih enggan melakukan 
pendaftaran NPWP sekalipun bisa secara online berupa e-Registration.

Rendahnya tingkat pendaftaran NPWP bisa disebabkan banyak faktor. 
Misalnya, e-Registration terkendala oleh kurangnya sosialisasi, terbatasnya 
sarana-prasarana teknologi informasi maupun kapasitas sumber daya 
manusia (Saputri, 2020). 

Di sisi lain, sistem NPWP juga kurang efektif bagi upaya peningkatan 
penerimaan pajak. Bahkan, sebagaimana dilaporkan Badan Kebijakan Fiskal 
Kementerian Keuangan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR 
(11/6), tingkat penerimaan pajak (tax ratio) di Indonesia juga justru turun 
dalam lima tahun terakhir. Terlebih lagi di saat kondisi pandemi Covid-19. 
Bila pada 2016 tercatat sebesar 10,4%, maka tax ratio melemah menjadi 8,3% 
dari PDB pada 2020.

Karena itu, sistem data pajak berbasis NIK dilakukan sebagai tindakan 
responsif bagi solusi terciptanya sistem pajak yang efektif, simpel dan 
fleksibel. Dengan terintegrasinya sistem data itu, kita nantinya tidak 
terbebani banyak nomor identitas.
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Meski demikian, penulis masih melihat kebijakan tersebut tetap 
menyisakan pertanyaan di benak publik. Bagaimana ke depannya sistem 
integrasi perpajakan tersebut bisa berjalan efektif?

Selain pada akhirnya berujung pada meningkatnya penerimaan pajak 
negara, Pemerintah yakin kebijakan integrasi data NIK dan NPWP ini akan 
efektif mendorong tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 

Ini mengacu pada studi yang menyebutkan Tax Identity Number 
yang berlaku universal mampu menaikkan penerimaan pendapatan 
(Akinleye dkk, 2019). Ditemukan juga bahwa Single Identity Number dapat 
menyederhanakan sistem database kependudukan. Sehingga, tersirat 
penggunaan NIK bisa efektif meningkatkan penerimaan pajak (Poernomo 
dkk, 2020).

Meski demikian, harus diakui bahwa efektivitas sistem integrasi tersebut 
memang belum teruji karena baru akan berlaku pada 2023 mendatang. 
Justru, menurut hemat penulis, tahun depan menjadi sangat krusial untuk 
bisa menentukan efektif tidaknya kebijakan tersebut.

Artinya, bola keberhasilan sistem integrasi data perpajakan kini berada 
di tangan pemerintah sendiri. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak 
dituntut untuk membuat persiapan yang matang bagi implementasi sistem 
tersebut.

Ada beberapa isu yang menuntut perhatian bagi kesiapan Direktorat 
Jenderal Pajak. Pertama, aparat perpajakan mampu membangun 
infrastruktur basis data besar yang kuat dan terjamin tingkat keamanannya. 
Kedua, Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kapasitas SDM yang 
memiliki skill set terhadap penguasaan data besar.

Selanjutnya, Dirjen Pajak juga harus mulai melakukan kesiapan 
yang matang dalam membangun support system yang kuat dengan para 
stakeholders lainnya seperti Dukcapil ataupun regulator lainnya. Dan, yang 
tak kalah pentingnya perlu adanya peta jalan komunikasi dan sosialisasi 
kebijakan ini kepada masyarakat wajib pajak. 
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Bila tantangan kesiapan ini bisa diselesaikan, menurut hemat penulis, 
kebijakan reformasi perpajakan ini akan memberikan hasil efektivitas yang 
tinggi. Pasalnya, hal ini juga ditopang oleh semakin membaiknya kinerja 
ekonomi pasca pandemi di tahun-tahun mendatang. 

Penulis: Mekar Satria Utama
Direktur Perpajakan Internasional DJP
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Risiko di Balik Rencana 
Integrasi NIK dan 

NPWP

U ndang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah 
disahkan. Melalui proses yang panjang, delibratif, diskursif, dan 
dinamis, rancangan undang-undang yang sebelumnya bernama 

RUU Konsolidasi Fiskal tersebut akhirnya diundangkan menjadi Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021. Terdapat beberapa isu baru dalam peraturan 
tersebut, satu diantaranya penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) 
sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Melalui beleid tersebut pemerintah mengatur bahwa NPWP bagi wajib 
pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia adalah dengan 
menggunakan NIK. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (la) UU 
HPP. Lebih lanjut, di dalam Pasal 2 ayat (10) juga disebutkan bahwa dalam 
rangka penggunaan NIK sebagai NPWP, menteri yang menyeIenggarakan 
urusan pemerintahan dalam negeri wajib memberikan data kependudukan 
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dan data balikan kepada menteri keuangan untuk diintegrasikan dengan basis 
data perpajakan.

Guna mendukung rencana integrasi NIK dengan NPWP tersebut, pada 
awal September 2021 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden 
Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk 
Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik. 
Melalui regulasi tersebut, pemerintah mengatur bahwa untuk mendapatkan 
pelayanan publik seperti perizinan, masyarakat harus mencantumkan NIK 
dan/atau NPWP. Di dalam konsideransnya disebutkan bahwa tujuan dari 
peraturan ini adalah untuk mewujudkan standardisasi dan integrasi nomor 
identitas yang digunakan sebagai kode referensi layanan publik.

Beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan single indentity 
number dalam layanan publik dan perpajakan. Jepang misalnya telah 
mengintegrasikan layanan social security dengan layanan perpajakan melalui 
My Number System (OECD, 2021). Melalui sistem tersebut, wajib pajak harus 
mencantum kan nomor My Number apabila ingin memanfaatkan layanan 
perpajakan dan layanan perlindungan sosial. Demikian halnya dengan Kanada 
yang telah menerapkan Social Insurance Number (SIN) terhadap pelayanan 
publik sejak 1967 (Go-vemmentof Canada, 2020).

Kendati demikian, rencana penggunaan NIK sebagai identitas perpajakan 
bukan tanpa risiko. Besarnya jumlah angkatan kerja di Indonesia, keterbatasan 
sistem administrasi perpajakan, sampai kerentanan proses integrasi data 
perpajakan dan data kependudukan menjadi tantangan utama proses integrasi 
tersebut.

Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik 
(BPS) pada 2020 diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia pada 2020 
sebesar 271,35 juta jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 33,51 juta jiwa 
dibandingkan dengan sensus penduduk 2010 (BPS, 2021). Dari 271,35 juta 
jiwa penduduk tersebut, 70,72% merupakan angkatan kerja (workforce) atau 
penduduk usia produktif yang berusia antara 15 sampai 65 tahun.

Apabila diasumsikan bahwa penduduk usia produktif tersebut merupakan 
penduduk yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perpajakan, 
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maka paling tidak pemerintah harus menyediakan 191,89 juta slot NPWP OP 
untuk mengakomodasi ketentuan integrase NIK dengan NPWP. Padahal, 
sampai 2021 jumlah wajib pajak orang pribadi yang diadministrasikan oleh 
DJP baru sebesar 45,43 juta (DDTC, 2021).

Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang disebabkan integrasi 
NIK dan NPWP tersebut tentu harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas 
SDM maupun kapasitas teknologi informasi. Untungnya, pada saat ini DJP 
sedang mengembangkan sebuah core tax system yang bernama Pembaruan 
Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Sistem ini digadang-gadang 
mampu mengadministrasikan jutaan wajib pajak sekaligus melakukan 
pemantauan kepatuhan wajib pajak tersebut. Sayangnya, sistem tersebut baru 
akan mulai beroperasi secara bertahap pada pertengahan 2023 (DDTC, 2021).

Kendala kedua yang timbul dari integrasi NIK dan NPWP adalah potensi 
peningkatan administrative cost dan compliance cost.

Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS pada 2020 
diketahui bahwa 56,1% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa 
dan 91,32% penduduk berdomisili sesuai dengan kartu keluarga (BPS,2021). 
Apabila kedua fakta ini dihubungkan dengan rencana pengintegrasian NIK 
dengan NPWP. Maka agaknya kita dapat menarik kesimpulan awal bahwa 
kantor-kantor pajak di Pulau Jawa akan mempunyai beban admninistrasi 
yang lebih besar daripada kantor pajak yang berada di luar Pulau Jawa. Dalam 
jangka pendek, ketimpangan beban administrasi perpajakan tersebut akan 
menyebabkan peningkatan administrative cost atau beban yang dikeluarkan 
oleh pemerintah untuk mengadministrasikan wajib pajak dan melakukan 
penagihan pajak (Evans, 2008).

Selain itu, pengintegrasian NIK dan NPWP sedikit-banyak juga akan 
meningkatkan compliance cost dari wajib pajak. Studi yang dilakukan 
oleh Evans (2003) menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan 
peningkatan compliance cost pada wajib pajak orang pribadi di Australia 
adalah frekuensi perubahan peraturan. Selain integrasi NIK dengan NPWP, 
dalam beberapa tahun belakangan ini peraturan perpajakan juga diwarnai 
beberapa perubahan yang signifikan baik melalui UU Cipta Kerja maupun UU 
HPP. Potensi peningkatan compliance cost ini tentu saja perlu dimitigasi oleh 
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pemerintah dengan menerbitkan aturan turunan yang memenuhi kaidah four 
canon of taxation sebagaimana dijelaskan oleh Adam Smith dalam bukunya, 
The Wealth of Nation.

Permasalahan ketiga yang kemungkinan timbul dari integrasi NIK dengan 
NPWP adalah proses integrasi dan kerahasiaan data. Bukan rahasia umum lagi 
bahwa kerahasiaan data di Indonesia merupakan hal yang krusial. Beberapa 
kali kita mendengar bahwa terjadi kebocoran data. Bahkan, pada pertengahan 
Mei 2021 dilaporkan bahwa terjadi kebocoran 279 juta masyarakat Indonesia 
(BBC, 2021).

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi proses pengintegrasian data kependudukan dan perpajakan, pada 
dasarnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Pertama, 
pemerintah harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa proses 
pengintegrasian data kependudukan dan perpajakan berjalan secara aman, 
transparan, dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
kepercayaan masyarakat, mengurangi risiko kebocoran data, dan menjaga 
tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kedua, pemerintah, dalam hal ini DJP dan Kementerian Keuangan, harus 
bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa sistem administrasi perpajakan 
yang baru dapat beroperasi dengan segera. Hal ini dikarenakan begitu proses 
integrasi data kependudukan dan perpajakan dimulai, maka DJP harus siap 
untuk mengadministrasikan jutaan wajib pajak baru. Selain itu, pengaplikasian 
PSIAP tersebut juga diharapkan mampu mengurangi administrative cost yang 
kemungkinan timbul.

Ketiga, dalam jangka panjang DJP harus mampu bertransformasi dengan 
mengembangkan seluruh layanan perpajakan secara digital. Digitalisasi dan 
otomasi layanan perpajakan dapat memberikan trigger kepada wajib pajak 
untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan efisien. 
Selain itu, menurut studi yang dilakukan Lazos et al (2020), tingkat layanan 
elektronik dalam administrasi perpajakan juga menentukan tinggi-rendahnya 
compliance cost wajib pajak yang pada akhirnya memengaruhi tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Pada saat ini beberapa bank di Indonesia sudah mulai 
mengembangkan layanan perbankan digital sehingga nasabah tidak perlu 
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datang lagi ke bank untuk mendapatkan layanan. Sebab itu, sudah selayaknya 
DJP bertransformasi dengan mengembangkan layanan kantor pajak digital. 
Pada akhimya kita berharap semoga proses integrasi NIK dan NPWP akan 
mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menurunkan compliance cost 
dan administrative cost, serta mewujudkan single identity number dalam 
layanan publik.

Penulis: Galih Ardin
Account Representative KPP Pratama Jakarta Kemayoran
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Integrasi NIK dan 
NPWP Bukan Lagi 
Sekadar Wacana

I ntegrasi nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak 
(NPWP) bukan lagi sekadar wacana. Ini menjadi salah satu poin Rancangan 
Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang 

telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna, Kamis 
(7/10/2021), untuk menjadi UU.

Beleid tersebut mengatur bahwa NPWP   bagi Wajib Pajak (WP) Orang 
Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK.

Lebih lanjut, dalam rangka penggunaan NIK sebagai NPWP, Menteri Dalam 
Negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada 
Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.

Integrasi basis data NIK dan NPWP pada dasarnya bertujuan untuk 
memberikan kemudahan WP Orang Pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan 
kewajiban perpajakan. 

Beleid ini memperkuat kebijakan pencantuman NIK dan/atau NPWP sebagai 
persyaratan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik.  Hasil integrasi 
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keduanya dapat dibagipakaikan dan dimanfaatkan untuk pelbagai kepentingan, 
salah satunya perpajakan. Tujuannya dalam rangka mendukung kebijakan satu 
data Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 
2021.

Sebetulnya, Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP) telah mengatur integrasi data tersebut. Setiap instansi 
pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan 
informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada otoritas pajak.

Perluasan basis perpajakan

Perluasan basis data melalui integrasi NIK dan NPWP ini menjadi penting. 
Mengingat, masih tingginya shadow economy (ekonomi bayangan) atau 
underground economy (ekonomi bawah tanah).

Edgar L Feige (1990) mengelompokkannya menjadi empat, yaitu: (1) illegal 
economy (ekonomi ilegal), (2) unreported economy (ekonomi tidak dilaporkan), 
(3) unrecorded economy (ekonomi tidak terekam), dan (4) informal economy 
(ekonomi informal).  

Dalam praktiknya, banyak pelaku shadow economy yang belum terregistrasi 
atau memiliki NPWP. Belum lagi, masih ada juga pelaku usaha yang telah 
memiliki NPWP, namun tidak melaporkan penghasilan atas kegiatan usahanya, 
untuk menghindari pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN), atau pajak lainnya.

Tidak hanya itu, perkembangan digital ekonomi, baik secara global maupun 
nasional, selama periode pandemi Covid-19 semakin kuat. Beberapa bentuknya 
berupa perdagangan secara elektronik (e-commerce) dan penggunaan uang 
elektronik (e-cash dan koin digital) secara anonim.

Sementara itu, menurut Scheneider (2012), sektor underground economy ini 
luput dari otoritas publik. Instrumen pengawasan otoritas pajak atas sektor  ini 
masih kurang. Ini menjadi penyebab, shadow economy menjadi sektor yang 
sulit dipajaki (hard-to-tax sector). Kondisi inilah merupakan salah satu risiko 
pendapatan negara. Melalui integrasi NIK dan NPWP, Pemerintah memitigasi 
risiko tersebut 
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Konsolidasi Fiskal

Hadirnya UU HPP dalam rangka konsolidasi fiskal. Pandemi COVID-19 
telah berdampak terhadap melemahnya perekonomian global dan nasional. 
Pun, hal ini diikuti dengan penurunan penerimaan pajak dan pelebaran defisit 
anggaran.

Pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 
2022 ditargetkan sebesar Rp1.846,1 triliun. Sementara itu, target belanja negara 
sebesar Rp2.714,2 triliun, sehingga defisit sebesar Rp868 triliun, atau 4,85 persen 
dadi pendapatan domestik bruto (PDB).

Secara bertahap, angka ini terus ditekan. Pada tahun 2020, defisit APBN 
sebesar 6,14 persen dari PDB. Sedangkan, pada tahun 2021, direncanakan turun 
menjadi 5,7 persen dari PDB. Lalu, pada tahun 2022 diupayakan turun menjadi 
4,85 persen. APBN 2022 menjadi fundamental membawa defisit di bawah 3 
persen pada tahun depan.

UU HPP hadir sebagai sarana mitigasi perbaikan atas kapasitas administrasi 
dan kebijakan yang saat ini masih terbatas. Harapannya, melalui UU HPP, 
mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan 
mendukung percepatan pemulihan perekonomian.

Selain itu, juga mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai 
pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, 
makmur, dan sejahtera.

Di sisi lain, ini bagian dari reformasi perpajakan, yang meliputi administrasi 
dan kebijakan. Ujungnya, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih 
berkeadilan dan berkepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan sukarela 
WP.

Tujuannya untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan serta mendorong 
kepatuhan sukarela. Muaranya kepada peningkatan penerimaan pajak yang 
berkesinambungan.

Penulis: Johana Lanjar Wibowo
Pemeriksa Pajak Pertama Kanwil DJP wajib pajak Besar
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Karbon!

A khirnya Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 
(RUU HPP) telah disetujui oleh DPR RI dan disahkan Presiden Jokowi. 
Salah satu tujuan UU HPP adalah mempercepat pemulihan ekonomi 

serta mendukung pembangunan nasional dalam jangka panjang. Hal itu 
diwujudkan dengan menerapkan jenis pajak baru yaitu Pajak Karbon. Harus 
diakui bahwa belum semua negara menerapkannya. Namun sudah banyak 
negara yang tersadar melakukan pembangunan berkelanjutan dengan tetap 
menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan Pajak Karbon.

Kamis, 7 Oktober 2021 menjadi momen bersejarah bagi perpajakan nasional. 
Tinta emas mencatat dengan gemilang saat disetujuinya RUU menjadi UU HPP 
di sidang rapat paripurna sekaligus penutupan masa sidang keempat DPR RI 
di tahun ini. Setelah melalui serangkaian proses panjang, akhirnya ketok palu 
Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar, menjadi penanda disetujuinya RUU 
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HPP menjadi UU HPP. Selanjutnya, Presiden Jokowi pun mengesahkan RUU 
HPP menjadi UU HPP pada Jum’at, 29 Oktober 2021.

Salah satu hal penting yang harus dicermati dalam UU HPP adalah penerapan 
Pajak Karbon mulai 1 April 2022. Penerapan Pajak Karbon mendesak untuk 
dilakukan karena menjadi satu bukti nyata atas realisasi komitmen Pemerintah 
Indonesia di konvensi perubahan iklim yang sudah disepakati (Persetujuan 
Paris 2015). Di kesempatan itu, pemerintah telah membuat pernyataan resmi 
untuk berkomitmen mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sebanyak 29% (dengan 
usaha sendiri) atau 41% (dengan dukungan internasional) pada tahun 2030.

Pengendalian untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca di atmosfer sangat 
perlu untuk dilakukan agar tidak menyebabkan kenaikan suhu permukaan 
bumi. Dampak lanjutannya adalah untuk menurunkan risiko perubahan iklim 
dan bencana di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan 
Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perubahan iklim akan 
berdampak pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan 
kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, dan ekosistem wilayah 
pesisir.1

Berdasarkan data terbaru dari Badan Meteorologi Dunia (World 
Meteorological Organization) per 22 Maret 2021 menunjukkan bahwa perubahan 
iklim memperparah bencana terkait air, mengancam kehidupan dan mata 
pencaharian miliaran orang di seluruh dunia.2 Dengan kata lain perubahan 
iklim akan menyebabkan terjadinya peningkatan banjir dan kekeringan yang 
berkepanjangan di seluruh penjuru dunia.   

Sepertinya hasil penelitian WMO di atas bukanlah isapan jempol belaka. 
Apa pasal? Hal ini lantaran di pertengahan tahun ini banyak banjir dengan 
skala besar terjadi di berbagai belahan dunia. Sekitar 183 orang meninggal 
dunia di Jerman serta Belgia yang diterjang banjir pada awal Juli lalu. Korban 
itu masih ditambah dengan ratusan orang hilang karena tersapu banjir. Banjir 
juga merusak bangunan, menghanyutkan mobil, memutus listrik, dan saluran 
komunikasi.

Kejadian serupa juga terjadi di Belanda dan Luksemburg. Berdasarkan 
keterangan pakar meteorologi, beberapa daerah Eropa bagian barat menerima 
hujan setara dua bulan hanya dalam dua hari. Perubahan iklim juga melanda 
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Cina. Curah hujan selama tiga hari, sejak Sabtu malam hingga Selasa malam, di 
Kota Zhengzhou, di pertengahan Juli lalu tercatat sebesar 617,1 mm. Menurut 
para ahli meteorologi, hujan yang membasahi kota itu setara dengan rata-rata 
curah hujan setahun atau 640,8 mm dan menjadi hujan terlebat dalam 1.000 
tahun terakhir.4

Melihat berbagai peristiwa di atas, sangat wajar jika Menteri Keuangan, Sri 
Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman 
global yang dampaknya akan dirasakan seluruh dunia tanpa terkecuali. Bahkan 
menurutnya, perubahan iklim dapat berdampak seperti pandemi Covid-19. 
Dengan demikian, nanti tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa terbebas 
dari ancaman perubahan iklim. Hal itu seperti disampaikannya secara daring di 
ESG Capital Market Summit 2021 pada 27 Juli 2021.

Pajak Karbon Dalam UU HPP

Lantas bagaimana Pajak Karbon di UU HPP digunakan sebagai instrumen 
fiskal dalam rangka mengurangi emisi Gas Rumah Kaca? Pajak Karbon hanya 
akan dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif terhadap 
lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU HPP. Harus 
diakui bahwa pembangunan yang terjadi dengan dilakukannya berbagai 
kegiatan ekonomi akan membuat rakyat sejahtera. Akan tetapi di sisi lain, 
berbagai kegiatan itu akan melipatgandakan pemakaian energi dan menggerus 
sumber daya alam. 

Jadi Pajak Karbon pada hakekatnya bertujuan untuk mengurangi pemakaian 
energi yang berdampak negatif. Dalam hal ini adalah energi dari bahan bakar 
fosil yang disediakan oleh alam seperti batu bara. Dengan demikian, Pajak 
Karbon hanya akan dikenakan atas pembelian barang yang mengandung 
karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon pada jumlah tertentu 
pada periode tertentu (objek Pajak Karbon).

Selanjutnya dalam UU HPP juga ditegaskan bahwa subjek Pajak Karbon 
adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung 
karbon dan atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Sedangkan saat 
terutang Pajak Karbon adalah pada saat pembelian barang yang mengandung 
karbon; pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan 
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emisi karbon dalam jumlah tertentu; atau saat lain yang diatur dengan atau 
berdasarkan dengan peraturan pemerintah.

Peta Jalan Pajak Karbon & Peta Jalan Pasar Karbon

UU HPP juga menyatakan bahwa pengenaan Pajak Karbon dilakukan 
dengan memperhatikan Peta Jalan Pajak Karbon & Peta Jalan Pasar Karbon. 
Singkatnya, Peta Jalan Pajak Karbon adalah tahapan yang dilakukan pemerintah 
dalam mengenakan Pajak Karbon. Hal itu dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah 
ini. 

Tabel 1. Peta Jalan Pajak Karbon

Tahun 2021

1. Pembahasan dan penetapan RUU KHUP dengan salah satu agendanya 
adalah penerapan Pajak Karbon.

2. Pengembangan mekanisme teknis Pajak Karbon dan Bursa/Pasar Karbon.
3. Uji coba perdagangan karbon di sektor pembangkit oleh Kementerian ESDM 

dengan harga rata-rata Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen 
(CO2e) atau satuan yang setara.

4. Uji coba sukarela dilakukan terhadap 32 PLTU Batu bara.

Tahun 2022 – 2024

1. Penetapan cap (batas atas emisi) untuk sektor pembangkit listrik batu bara 
oleh Kementerian ESDM.

2. Penerapan Pajak Karbon (cap & tax) diberlakukan secara terbatas pada 
PLTU Batu bara dengan tarif Rp30,00 per kilogram karbon dioksida 
ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara mulai 1 April 2022.

3. Cap yang digunakan adalah batas atas yang berlaku pada uji coba 
perdagangan karbon pembangkit listrik.

Tahun 2025

1. Implementasi perdagangan karbon secara penuh melalui bursa/pasar 
karbon.

2. Perluasan sektor pemajakan Pajak Karbon dengan pentahapan sesuai 
dengan kesiapan sektor.

3. Penetapan aturan pelaksana tata laksana Pajak Karbon (cap & tax) untuk 
sektor lainnya.
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Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana 
menyatakan bahwa sektor kelistrikan sudah bersiap dengan penerapan Pajak 
Karbon.5 Hal itu telah dibuktikan dengan adanya uji coba sukarela pengenaan 
Pajak Karbon terhadap 32 PLTU. Pasti ada pertanyaan pada benak pembaca 
sekalian mengapa pada jalan peta Pajak Karbon mendahulukan uji coba 
terhadap PLTU Batu bara?

Berdasarkan data Greenpeace, PLTU Batu bara merupakan salah satu 
kontributor utama emisi karbon. Menurut mereka, PLTU Batu bara berperan 
terhadap 46% emisi karbon di seluruh dunia.6 Bahkan menurut Laporan Lembaga 
Riset Transition Zero, 3.000 PLTU Batu bara harus dimatikan sebelum tahun 
2030 untuk mempertahankan suhu bumi di 1,5 derajat Celcius. Oleh karena itu 
wajar jika pemerintah menjadikan PLTU Batu bara sebagai prioritas uji coba.

Keseriusan sektor kelistrikan dalam peta jalan Pajak Karbon ditunjukkan 
dengan digunakannya dua skema perdagangan karbon, yaitu skema cap & trade 
dan cap & tax selama proses uji coba berlangsung. Dengan skema pertama atau 
cap & trade maka entitas usaha yang mengeluarkan emisi (mengemisi) lebih 
dari batas atas emisi (cap) diharuskan membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE).

Nah, SIE tersebut dibeli dari entitas yang mengemisi dibawah cap atau 
membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE). Sedangkan cap & tax adalah skema 
pengenaan Pajak Karbon yang akan dilakukan jika entitas mengeluarkan emisi 
melebihi batasan yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa jika entitas yang 
mengeluarkan emisi melebihi cap tidak dapat membeli SIE atau SPE maka 
terhadap emisi yang di atas cap seluruhnya akan dikenakan Pajak Karbon.  

Namun demikian, ada hal penting yang harus dicermati terkait peta jalan 
Pajak Karbon. Hal penting itu adalah adanya empat poin yang dimuat di peta 
jalan Pajak Karbon. Hal-hal itu adalah:

1. Strategi penurunan emisi karbon;
2. Sasaran sektor prioritas;
3. Keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan; dan 

atau 
4. Keselarasan antarberbagai kebijakan lainnya.

Selanjutnya, kebijakan peta pajak Jalan Karbon di atas harus ditetapkan oleh 
pemerintah dengan persetujuan DPR.   
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Tarif Pajak Karbon

UU HPP menyatakan bahwa tarif Pajak Karbon yang akan diberlakukan per 
1 April 2022 adalah lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon 
per kilogram CO

2
e atau satuan yang setara. Hal ini berarti bahwa jika ternyata 

harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp30.000,00 per kilogram CO
2
e 

atau satuan yang setara, tarif Pajak Karbon ditetapkan sebesar paling rendah 
Rp30,00 per kilogram CO

2
e atau satuan yang setara.    

Jika kita cermati dengan seksama tarif Pajak Karbon dalam UU HPP, dapat 
disimpulkan bahwa tarifnya lebih rendah dari tarif Pajak Karbon yang beredar 
saat ramai pemberitaan RUU KUP. Dalam RUU KUP terdahulu dinyatakan 
bahwa tarif Pajak Karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp75,00 per kilogram 
CO

2
e atau satuan yang setara. Perubahan tarif itu tentu saja dilakukan karena 

mengedepankan prinsip keadilan dan keterjangkauan dengan memperhatikan 
iklim berusaha.

Selanjutnya, ketentuan mengenai penetapan tarif Pajak Karbon diatur 
dengan peraturan menteri keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR. 
Hal yang sama juga berlaku bagi penetapan tarif Pajak Karbon dan dasar 
pengenaan Pajak Karbon. Sedangkan ketentuan mengenai penambahan objek 
pajak yang dikenai Pajak Karbon diatur dengan atau berdasarkan peraturan 
pemerintah setelah disampaikan kepada DPR untuk dibahas dan disepakati 
dalam penyusunan RAPBN.

Penutup

Pajak Karbon merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam memenuhi 
kebutuhan biaya untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim 
tidak akan dapat tertangani hanya dengan melakukan penerbitan kebijakan-
kebijakan saja. Akan tetapi harus didukung dengan keberadaan dana yang 
cukup. Nah, UU HPP menyatakan bahwa uang pajak yang terkumpul dari 
pelaksanaan Pajak Karbon akan sepenuhnya digunakan untuk mitigasi 
perubahan iklim. 

Berdasarkan komitmen pemerintah dalam dokumen NDC (Nationaly 
Determinde Contribution), Sri Mulyani menyatakan bahwa kebutuhan dana 
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melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim dengan mengurangi emisi Gas 
Rumah Kaca sebesar 29% melalui kemampuan sendiri adalah US$365 miliar atau 
Rp5.133 triliun (kurs Rp14.064,00/USD). Sedangkan kebutuhan dana melakukan 
mitigasi terhadap perubahan iklim dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca 
sebesar 41% dengan bantuan internasional adalah US$479 miliar atau Rp6.736,00 
triliun.

Dana dalam jumlah besar yang harus ditanggung oleh pemerintah tersebut 
tentu akan membebani keuangan negara di tengah upaya pemulihan ekonomi 
karena pandemi Covid-19. Terlebih hampir selama dua tahun ini, pemerintah 
telah menggelontorkan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar 
Rp579,8 triliun di tahun 2020 dan masih terus berlanjut sampai dengan sekarang. 
Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa sampai dengan akhir tahun 
2021, realisasi dana PEN akan mencapai Rp656,06 triliun. 

Dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk melakukan berbagai 
kegiatan dalam rangka menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan 
emisi Gas Rumah Kaca sebagai upaya penanggulangan dampak perubahan 
iklim. Selain itu, juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan 
dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dengan harapan dapat 
mengurangi potensi kerusakan akibat perubahan iklim. Bahkan mampu 
menangkap peluang yang ditimbulkan dari perubahan iklim dan mengatasi 
konsekuensi yang timbul. 

Oleh karenanya seluruh pihak yang berperan serta secara langsung 
mengakibatkan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca hendaknya turut 
mendukung pemerintah dalam mencari pendanaan untuk pengendalian 
perubahan iklim dengan menerapkan Pajak Karbon. Selain itu masyarakat 
sebagai konsumen harus berusaha untuk mengubah perilakunya menjadi lebih 
peduli terhadap lingkungan dengan menggunakan produk-produk ramah 
lingkungan.

Tidak terasa, sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2021. 
Sedangkan Pajak Karbon akan mulai diberlakukan mulai 1 April 2022. Hal 
itu berarti penerapan Pajak Karbon tinggal menghitung hari. Jadi sudah 
saatnya kita sambut era baru pajak yang peduli lingkungan dengan senang 
hati. Pembangunan berkelanjutan, transaksi ekonomi berjalan dan seluruh 
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masyarakat tetap sehat menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Selamat 
datang Pajak Karbon!

Penulis: Indrajaya Burnama
Account Representative KPP Pratama Jepara

1 http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/dampak-fenomena-

perubahan-iklim/229-perubahan-iklim-di-indonesia

2 https://www.voaindonesia.com/a/perubahan-iklim-tingkatkan-bencana-alam-terkait-

dengan-masalah-air/5823506. html

3 https://www.kompas.com/global/read/2021/07/18/152523270/video-dahsyatnya-banjir-

eropa-mobil-hanyut-183-orang-tewas-ribuan-hilang?page=all

4 https://dunia.tempo.co/read/1485530/henan-dilanda-hujan-lebat-terbesar-dalam-1-

000-tahun-banjir-lumpuhkan-ibu-kota

5 https://www.cnbcindonesia.com/news/20211022123917-4-285787/simak-begini-skema-

pajak-karbon-pada-pltu-batu-bara

6  https://www.mongabay.co.id/2020/03/15/kala-pltu-batubara-picu-perubahan-iklim-

dan-ancam-kesehatan-masyarakat/
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Potensi Pajak Karbon 
Indonesia

P emerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat pada awal Mei 2021. Dari puluhan pasal dalam rancangan itu, 

terselip pasal tentang pajak karbon.

Ini sebuah usul yang progresif karena dari puluhan pasal itu hanya pasal 
tentang pajak karbon yang menjadi pasal tambahan, bukan pasal perubahan 
seperti pasal-pasal lain dalam revisi tersebut. Jika rancangan ini gol di Senayan-
lokasi gedung DPR di Jakarta-pajak karbon akan menjadi pajak lingkungan 
yang dipungut oleh pemerintah pusat. Selama ini, baru ada pajak bahan bakar 
kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan pemungutannya ada 
pada pemerintah provinsi.

Indonesia telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 29 
persen pada 2030 sesuai dengan kesepakatan konvensi perubahan iklim di Paris 
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pada 2015. Komitmen yang menunjukkan tekad untuk mengendalikan emisi 
gas rumah kaca sekaligus mengubah perilaku ekonomi yang menghasilkan 
emisi karbon. Produsen akan beralih mendapatkan substitusi bahan baku yang 
lebih ramah lingkungan karena lebih murah. Begitu pula konsumen.

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai 4,1 persen per 
tahun. Kalau dihitung lebih detail, selama 2016-2019, rata-rata realisasi belanja 
untuk perubahan iklim di APBN sebesar Rp 86,7 triliun per tahun.

Kontribusi itu sebesar 32,6 persen dari total kebutuhan pembiayaan mitigasi 
perubahan iklim, yang rata-rata memerlukan Rp 266,2 triliun per tahun. Artinya, 
selama ini pemerintah kekurangan pendanaan dalam memitigasi pemanasan 
global itu.

Pajak akan menjadi instrumen untuk menutup celah pembiayaan melalui 
RUU KUP. Di sepanjang sejarah Indonesia, belum ada regulasi yang mengatur 
pungutan atas emisi karbon. Maka usul memajaki emisi karbon akan menjadi 
sejarah baru dalam pengelolaan anggaran di Indonesia.

Kesadaran dunia terhadap pentingnya lingkungan hidup juga baru muncul 
hampir 50 tahun lalu melalui Konferensi Stockholm pada 5-16 Juni 1972. Sejak 
itu, setiap 5 Juni, negara-negara memperingatinya sebagai Hari Lingkungan 
Hidup Sedunia. Salah satu isu terkuat dalam kesadaran mencegah krisis iklim 
adalah pajak karbon, sebagai instrument menekan emisi yang menyebabkan 
efek gas rumah kaca.

Beberapa tahun belakangan ini, banyak negara mulai menerapkan pajak 
karbon, seperti Jepang (2012), Spanyol (2014), Prancis (2014), Cile (2017), 
Kolombia (2017), dan Singapura (2019).

Negara industri seperti A merika Serikat tidak menerapkan pajak karbon 
dan tidak berkontribusi maksimal untuk menangani kerusakan iklim.

Sebagai penyumbang 15 persen emisi karbon global, Amerika sempat 
menarik diri dari kesepakatan iklim Paris pada 2015 ketika pemerintahan berada 
di bawah Presiden Donald Trump (Paramita dan Kusumawardhani, 2020). 
Naiknya Joe Biden dari Partai Demokrat menggantikan Trump dari Republik 
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mengembalikan komitmen Amerika pada Kesepakatan Paris. Amerika bahkan 
berkomitmen mencapai nol-bersih emisi pada 2050.

Salah satu cara mencapai nol-bersih emisi, yakni seimbangnya antara 
produksi emisi dan penyerapannya, melalui pajak karbon. Obyek pajak karbon 
adalah semua bahan bakar fosil. Prancis menerapkannya pada bahan bakar 
fosil cair dan gas yang digunakan untuk pembakaran. Sedangkan Spanyol pada 
emisi gas rumah kaca dari gas HFCs, PFCs, dan SF

6.

Tarif pajak karbon dihitung berdasarkan nilai nominal per ton emisi setara 
CO

2
 (tCO

2
e). Jepang mematok US$ 3 per ton CO

2
, Spanyol sebesar US$ 17,48, 

dan Prancis yang paling tinggi, US$ 49 per ton setara CO
2
.

Dalam RUU KUP, pemerintah Indonesia mengajukan tarif pajak karbon 
sebesar Rp 75 kilogram CO

2
, atau setara dengan US$ 5,16 per ton CO

2
, dengan 

kurs Rp 14.543 per dolar Amerika Serikat. Tarif ini di atas tarif yang dipatok 
Kolombia (US$ 4,45) dan Cile (US$ 5).

Tarif akan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan 
yang membeli barang yang mengandung karbon atau menghasilkan emisi karbon. 
Obyek yang dikenai pajak adalah emisi karbon yang memberikan dampak negatif 
bagi lingkungan hidup. Contohnya emisi karbon yang dihasilkan bahan bakar 
fosil, seperti batu bara, solar, dan premium.

Jadi, ketika orang pribadi atau perusahaan membeli barang yang mengandung 
karbon atau menghasilkan emisi karbon, mereka akan dikenai pajak karbon sesuai 
dengan emisi yang dikeluarkan barang tersebut. Misalnya, Anda membeli satu 
liter solar, tarif pajak karbon tidak dihitung dari perkalian tarif dengan jumlah 
solar yang Anda beli, tapi dari emisi yang dihasilkan solar tersebut.

Solar disebut menghasilkan emisi 2,65 kilogram setara CO
2
. Maka pajak 

karbonnya dihitung dari perkalian Rp 75 dengan 2,65 kilogram. Setiap bahan 
bakar fosil menghasilkan tingkat emisi yang berbeda-beda. Penentuan emisi ini 
yang akan ada dalam aturan turunan di bawah undang-undangnya kelak.

Pemerintah menganggap tarif Rp 75 paling pas untuk mengatasi celah 
pembiayaan perubahan iklim. Tarif ini akan menjadi upaya yang menyeimbangkan 
antara upaya pelestarian lingkungan dan lolos dari jebakan negara berpendapatan 
menengah.



Harmoni Cinta untuk Negeri

207

Mimpi Indonesia pada 2045 adalah menjadi negara dengan produk domestik 
bruto (PDB) sebesar US$ 7 triliun dan masuk lima besar ekonomi dunia seiring 
dengan penerapan pajak karbon. Sebab, menaikkan PDB selalu akan ditopang 
oleh pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan berarti produksi emisi yang 
naik. Pajak karbon akan menyeimbangkan pertumbuhan itu karena uangnya 
akan dipakai untuk menyediakan penyerapannya.

Bagi pemerintah, pajak karbon menjadi instrumen menyeimbangkan 
kepentingan ekonomi dan lingkungan karena penerapannya lebih sederhana 
dan mudah serta hasilnya cepat dan lebih adil daripada perdagangan karbon 
yang membiarkan produksi emisi secara terus-menerus. Selain itu, risiko 
penyalahgunaan untuk keperluan tertentu (tax planning) lebih rendah dan bisa 
dikenakan pada emisi karbon di semua sektor.

Pajak karbon juga akan berkontribusi mendorong investasi hijau, 
meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan, dan memiliki peluang 
meningkatkan penerimaan negara dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Dari penelitian Ade Bebi Irama (2019), potensi pajak karbon Indonesia 
sebesar Rp 3,03 triliun. Para ekonom Bahana Sekuritas (2021) menghitung 
potensi pajak karbon yang dikumpulkan bisa mencapai Rp 24-57 triliun pada 
tahun pertama. Adapun dari hitung-hitungan sederhana berdasarkan data 
Badan Pusat Statistik yang saya olah, potensi pajak karbon Indonesia bisa 
mencapai Rp 41,9 triliun. Data ini diambil dari data emisi gas rumah kaca yang 
dihasilkan hanya dari sektor energi pada 2017.

Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan dalam cara valuasi. Pajak 
karbon juga punya potensi menghadapi resistansi secara ekonomi dan sosial. 
Sebab, pajak karbon akan menaikkan harga listrik dan bahan bakar minyak. 
Sampai di masanya, penerimaan pajak karbon akan menurun seiring dengan 
berubahnya perilaku ekonomi menjadi lebih ramah lingkungan. Tapi, sebagai 
sebuah alternatif awal pembiayaan mitigasi perubahan iklim, pajak karbon 
layak dicoba.

Penulis: Riza Almanfaluthi
Kepala Seksi Pengelolaan Situs 

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
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Menakar Pengaruh 
Pajak Karbon dalam 
Isu Perubahan Iklim

P emerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 
29% pada tahun 2030. Hal ini sesuai dengan kesepakatan The 
Paris Agreement sebagai hasil dari Konferensi Perubahan Iklim 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung di Paris, Perancis tanggal 30 
November-12 Desember 2015. Indonesia juga telah menyusun Nationally 
Determined Contribution (NDC). Dalam NDC tersebut bahkan disebutkan 
bahwa Indonesia bisa menurunkan emisi karbon sebesar 41% jika mendapat 
dukungan dan bekerja sama secara interasional.

Yang terbaru adalah komitmen 40 pemimpin negara termasuk Indonesia 
untuk mengurangi dampak perubahan ikim melalui Leaders’ Simmit on 
Climate yang diselenggarakan secara virtual pada 22-23 April 2021. Dalam 
forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan keseriusan dalam menghadapi 
isu perubahan iklim.
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Bagi Indonesia, upaya untuk mengendalikan perubahan iklim ini menjadi 
tantangan tersendiri. Terkait emisi karbon, target penurunan 29% berarti 
penurunan emisi karbon ditargetkan sebesar 314 juta ton pada tahun 2030. 
Beberapa cara menekan emisi karbon akan dilakukan oleh Pemerintah 
Indonesia. 

Pertama, menjaga hutan sebagai penyedia karbon. Dalam hal ini hutan 
mangrove di kawasan pesisir dapat menjadi andalan. 2,9 juta hektar hutan 
mangrove dapat memberikan manfaat dalam menurunkan gas rumah kaca. 
Kedua, kerja sama dengan beberapa negara untuk tata Kelola hutan dan upaya 
menurunkan emisi karbon. Ketiga, percepatan penggunaan energi baru dan 
terbarukan. Pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan akan 
disiapkan dan diharapkan dapat menurunkan emisi karbon sebesar 156,6 juta 
ton CO2. Namun, untuk mewujudkan ini, investasi yang diperlukan tidak 
sedikit, sekitar Rp 1.690 triliun.

Pajak Karbon

Rencana pemerintah paling anyar dan cukup banyak mengundang pendapat 
berbagai kalangan adalah rencana penerapan pajak karbon di Indonesia. Pajak 
karbon menjadi salah satu instrumen dalam upaya mengendalikan emisi gas 
rumah kaca, khususnya di bidang energi. Walaupun sebenarnya pembahasan 
terkait pajak karbon ini sudah lama mencuat, keseriusan pemerintah untuk 
menerapkannya mulai terlihat belakangan ini. Buktinya, informasi terkait 
pajak karbon ini tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro 
dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022. Dan yang terbaru, 
instrumen ini masuk ke dalam poin-poin revisi Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang akan dibahas di Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

Banyak ahli ekonomi yang mengatakan bahwa penerapan pajak karbon 
ini cukup efektif untuk mengatasi isu perubahan iklim. Tingkat efektivitasnya 
bahkan dinilai lebih baik daripada carbon trading. Setidaknya ada 25 negara 
yang sudah menerapkan pajak karbon ini. Dimulai dari Finlandia yang mulai 
menerapkan di tahun 1990 dan dikuti negara-negara lainnya. Dengan adanya 
77 negara yang berkomitmen untuk mencapai nol emisi di tahun 2050, bukan 
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tidak mungkin lebih banyak lagi negara-negara yang mengimplementasikan 
pajak karbon. Dan salah satunya bisa jadi Indonesia. 

Indonesia sendiri belum menerapkan pengenaan pajak karbon. Yang 
berlaku selama ini adalah pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah 
(PPNBM) dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (UU 
PDRD). Dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon 
sebesar 29% pada tahun 2030, penerapan pajak karbon sepertinya dapat 
segera terlaksana. Apalagi selama ini tidak ada disinsentif untuk penggunaan 
bahan bakar fosil yang menyumbang emisi karbon. Begitupun juga tidak ada 
insentif bagi pihak yang menggunakan energi baru dan terbarukan.

Dalam rancangan revisi UU KUP, pajak karbon akan dikenakan kepada 
orang pribadi atau badan usaha yang membeli barang yang mengandung 
karbon atau menghasilkan emisi karbon. Objek pengenaannya adalah emisi 
karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan, contohnya emisi 
karbon yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil (gas alam, minyak bumi, dan 
batu bara).

Hitungan sederhananya seperti ini. Dalam hal tarif pajak karbon adalah 
Rp75 / 1 kg emisi, jika 1 liter solar menghasilkan emisi 2,65 kg CO2, maka pajak 
karbonnya adalah Rp75 x 2,65 = Rp119,25. Jumlah ini yang harus dibayarkan 
oleh subjek pajak untuk setiap 1 liter solar yang dibeli atau dikonsumsi.

Penerimaan Negara

Berdasarkan laporan dari Bahana Sekuritas, Indonesia diprediksi dapat 
memperoleh penerimaan dari pajak karbon sebesar Rp29 triliun sampai Rp57 
triliun atau 0,2-0,3% dari Penerimaan Domestik Bruto (PDB). Penghitungan 
ini dengan asumsi tarif pajak karbon US$5-10 per ton CO2 yang mencakup 
60% emisi energi.

Jika memang benar dapat terealisasi, penerimaan pajak yang cukup besar 
ini dapat digunakan untuk membiayai program pengendalian perubahan iklim. 
Program-program yang telah disiapkan oleh Indonesia sebagai perwujudan 
dari komitmen terkait isu perubahan iklim tentunya memerlukan biaya 
yang tidak sedikit. Sejalan dengan iut, penerimaan pajak karbon tentunya 
juga sangat membantu penerimaan negara yang cukup terganggu sebagai 
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dampak dari pandemi COVID-19 ini. Selain itu, pemberlakuan pajak karbon 
dapat memaksa perusahaan-perusahaan yang selama ini mengonsumsi atau 
menggunakan sumber energi fosil dalam melaksanakan úsahanya untuk 
mulai memikirkan alternatif sumber energi baru dan terbarukan. Butuh 
waktu memang, tetapi bukan hal yang mustahil untuk dilakukan.

Terlepas dari manfaat yang dapat diperoleh, pemerintah juga perlu 
mengukur dampak dari pemberlakuan pajak karbon ini pada masyarakat. 
Misalnya, peningkatan biaya produksi, kenaikan harga listrik, dan harga 
bahan bakar yang bisa saja terjadi. Biaya-biaya tambahan yang mungkin akan 
dirasakan seluruh lapisan masyarakat boleh jadi menimbulkan resistensi dari 
masyarakat atau kelompok masyarakat atas pemberlakuan pajak karbon ini. 
Apalagi pandemi COVID-19 di Indonesia masih terus berlanjut dan pastinya 
berdampak besar pada sektor ekonomi

Pajak karbon harusnya bukan menjadi satu-satunya upaya pemerintah 
dalam mengendalikan perubahan iklim. Upaya-upaya lain harus terus 
dilakukan. Pemberian insentif untuk penggunaan energi baru dan terbarukan 
perlu dilakukan untuk mendorong perusahaan beralih dari sumber energi 
fosil. Perbaikan transportasi massal, pembangunan infrastruktur pendukung 
penggunaan energi listrik, insentif atau subsidi untuk produksi atau pembelian 
kendaraan listrik, dan pengelolaan hutan adalah beberapa upaya yang dapat 
dilakukan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim.

Akhirnya, komitmen besar membutuhkan usaha yang tidak kalah besar. 
Ketika Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon, maka 
usaha-usaha untuk mewujudkannya memerlukan pengorbanan yang besar. 
Ini semua dapat tercapai dengan kolaborasi, sinergi, dan dukungan seluruh 
lapisan masyarakat. Sekarang kita menunggu bagaimana hasil pembahasan 
revisi UU KUP yang di dalamnya ada terkait penerapan pajak karbon. Semog 
apapun hasil yang diputuskan akan membawa keberkahan dan kesejahteraan 
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis: Teddy Ferdian
Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan KPP Pratama Kisaran
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Pajak Karbon dalam 
Pendanaan Mitigasi 

Perubahan Iklim

P emerintah Indonesia telah secara resmi menegaskan perubahan 
iklim (climate change) sebagai salah satu fokus dalam pembangunan 
nasional. Hal ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Selama 5 tahun ke depan, ada tiga prioritas pembangunan lingkungan 
hidup. Ketiga prioritas yang dimaksud adalah peningkatan kualitas 
lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan 
rendah karbon.

Berdasarkan pada Nationally Determined Contribution (NDC), pemerintah 
berupaya menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 
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41% dengan dukungan internasional pada 2030. Penurunan emisi karbon untuk 
memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim yang dapat mengganggu 
keberlangsungan kualiitas ekosistem dan kehidupan manusia.

Merujuk pada dokumen NDC, kebutuhan dana dalam mitigasi dan 
adaptasi climate change di Indonesia sekitar Rp 3.776 triliun—Rp 3.779 triliun 
hingga 2030. Nilai tersebut sangat besar dan akan memberatkan keuangan 
negara bila hanya menggunakan APBN.

Sementara itu, pandemi Covid-19 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi 
pada 2020 minus 2,07%. Penerimaan pajak pada 2020 hanya mencapai Rp 
1.069,98 triliun atau 89,25% dari target. Beban keuangan negara akan berat 
bila tidak mencari sumber baru penerimaan bagi pendanaan perekonomian 
hijau di Indonesia.

Kenaikan target penerimaan pajak pada 2021 senilai Rp 1229,58 triliun 
tetap akan sulit untuk mendukung pendanaan perubahan iklim. Apalagi, 
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 membutuhkan anggaran 
senilai Rp 699,43 triliun atau naik sebesar 21% dari anggaran tahun lalu.

Sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi hijau di Indonesia, 
pemerintah mengusulkan penerapan pajak karbon melalui Rancangan 
Undang-Undang (RUU) perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP).

Penerapan pajak karbon akan membidik pihak yang menghasilkan emisi 
karbon. Pengenaan pajak karbon menjalankan polluter pays principle. Dengan 
demikian, penerapannya diharapkan dapat secara langsung menurunkan 
tingkat emisi.

Prinsipnya, pajak karbon dikenakan kepada siapapun yang mengeluarkan 
emisi dan harus membayar pungutan yang dikenakan. Pajak Karbon 
merupakan solusi untuk pembiayaan pembangunan ekonomi hijau sekaligus 
instrumen untuk menekan pencemaran lingkungan akibat emisi karbon.

Pada 2017, Indonesia menghasilkan 1.150 juta ton emisi karbon CO2e 
(BPS, 2019). Rata-rata emisi kabon pada masing-masing sektor tiap tahunnya 
relatif stabil, kecuali angka emisi karbon dari kebakaran hutan dan  forestry 
and other land uses (FOLU).
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Berdasarkan pada data tingkat emisi karbon dalam rentang periode 2014 
hingga 2017, peningkatan yang signifikan pada kedua sektor tersebut terjadi 
pada 2015. Namun, tingkat emisi karbon pada kedua sektor itu kembali turun 
pada 2016.

Potensi Penerimaan

Rata-rata emisi gas rumah kaca Indonesia per tahun adalah 1.687 juta ton 
CO2e. Asumsi dasar yang dapat digunakan ialah tidak ada perubahan yang 
signifikan atas rata-rata emisi karbon untuk tahun-tahun setelah 2017.

Data World Bank pada 2020 menunjukkan beberapa negara 
(46  national-32  subnational juridictions) telah menerapkan pajak karbon 
(carbon tax) sebagai sarana pengendalian eksternalitas negatif. Eksternalitas 
negatif adalah kerusakan ekonomi dan sosial yang tidak terkompensasi karena 
pelaku ekonomi, pihak ketiga perorangan, dan/atau badan hukum.

Afrika Selatan pada 2019 mematok tarif senilai US$5 atau sekitar Rp 70.000 
untuk setiap satu ton CO2e, Singapura senilai US$ 3,66, Argentina senilai US$ 
5,96, dan Jepang senilai US$ 2,76. Berdasarkan informasi dari situs resmi DPR 
(2021), rencana penerapan pajak karbon di Indonesia akan menggunakan tarif 
paling rendah Rp 75 per kilogram (kg) CO2e atau Rp 75.000 per ton CO2e.

Dengan estimasi emisi karbon 1.687 juta ton CO2e, terdapat potensi 
penerimaan negara sekitar Rp 12 triliun bila pengenaan tarif pajak karbon 
senilai Rp 75 per kilogram CO2e dan meningkat menjadi Rp 16 triliun bila 
tarif yang dikenakan senilai Rp 100 per kilogram CO2e.

Potensi penerimaan tersebut belum dapat menutup kebutuhan pendanaan 
sekitar Rp343 triliun per tahun. Namun, kebijakan ini merupakan langkah 
awal untuk melibatkan semua pihak berkontribusi dalam pendanaan ekonomi 
hijau, terutama polluters yang menyumbang emisi karbon.

Lebih jauh, dengan pajak karbon, semua pihak diharapkan berusaha untuk 
menurunkan emisi karbon yang dihasilkan. Upaya itu dilakukan melalui 
perbaikan permesinan (machinery) dan proses bisnis yang ramah lingkungan.
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Pajak karbon bisa menjadi solusi jangka panjang untuk pelestarian 
lingkungan dan mitigasi perubahan iklim yang membawa dampak negatif 
bagi kehidupan manusia. Bagi perusahaan atau pihak penghasil emisi karbon, 
pembayaran pajak karbon ialah bagian dari prinsip mengedepankan people, 
planet, and profit selain penganggaran corporate social responsibility (CSR).

Kontribusi wajib pajak sangat diperlukan untuk bergotong royong 
dengan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang tumbuh melalui 
pembangunan ekonomi hijau melalui penurunan emisi karbon.

Penulis: Agustinus Imam Saputra
Pelaksana Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
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Pajak Karbon,  
Antara Isu lingkungan 

dan Penerimaan

K ita tentu masih ingat di awal pertengahan tahun 2020, warga Jakarta 
disuguhkan dengan pemandangan yang tidak biasa. Langit yang 
awalnya penuh kabut dan polusi, bertransformasi menjadi langit 

biru nan memanjakan mata. Kebijakan pembatasan sosial dan penerapan 
Work From Home (WFH) menjadi salah satu faktor yang turut mendorong 
peningkatan kualitas udara saat itu. 

Namun setahun berselang, kualitas udara Jakarta kembali memburuk 
seiring dengan adanya pelonggaran WFH dan peningkatan volume lalu 
lintas warganya. Dilansir dari situs AQ Index, indeks kualitas udara (Air 
Quality Index/AQI) di Jakarta pada kamis (17/6) pukul 08.00 WIB berada di 
angka 91 AQI US dengan Particulate Matter (PM) 2.5 sebesar 31,4 µg/m³ atau 
menempatkan Jakarta pada rangking ke -11 terburuk di dunia untuk kualitas 
dan polusi udara.
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Greenpeace Asia Tenggara dalam hasil analisisnya menyatakan bahwa 
PM 2.5 merupakan faktor penyebab timbulnya 160.000 kematian di lima kota 
terpadat di dunia pada tahun 2020. Sementara World Health Organization 
(WHO) melaporkan bahwa lebih dari 90 persen orang di muka bumi 
menghirup udara dengan tingkat polutan yang tinggi di mana salah satunya 
merupakan PM 2.5. Partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2.5 mikron 
ini juga terbukti mendorong pertumbuhan zat karsinogenik yang memicu 
timbulnya penyakit stroke dan kanker paru-paru.

Beragam permasalahan yang ditimbulkan oleh PM 2.5 dan partikel lain 
yang berbahaya mendorong setiap negara untuk menelurkan berbagai 
kebijakan yang dapat mengendalikan emisi polutan, salah satunya melalui 
penerapan pajak karbon. Merujuk pada IBFD International Tax Glossary, 
pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil 
dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO

2
) dan gas rumah 

kaca lainnya.  

Berdasarkan data World Bank (2021), pajak karbon setidaknya telah 
diterapkan di 27 negara di seluruh dunia, seperti Finlandia, Swedia, Swiss, 
Polandia, Kanada, Meksiko, Chili, Afrika Selatan, Singapura, Jepang, dan lain-
lain, dan telah terbukti memberikan dampak positif.  Jepang misalnya, sebagai 
negara pertama di Asia yang paling awal menerapkan pajak karbon yaitu 
sejak tahun 2012 melalui pajak yang disebut dengan “Tax for Climate Change 
Mitigation,” selain sukses mengurangi emisi CO

2
 dari penggunaan bahan 

bakar fosil seperti produk minyak bumi, gas alam, dan batu bara, ternyata juga 
berhasil menambah pendapatan negara dari pengumpulan pajak tersebut.

Dana yang diperoleh dari pengenaan pajak ini selanjutnya dialokasikan 
ke program-program lain yang dapat mengurangi efek pemanasan global, 
seperti program konservasi energi melalui pemasangan peralatan hemat 
energi untuk usaha kecil dan menengah, program pengembangan baterai isi 
ulang, dan program perkenalan infrastruktur energi terbarukan (www.env.
go.jp)
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Lalu Bagaimana Dengan Indonesia?

Rencana penerapan pajak karbon di Indonesia saat ini tertuang dalam 
rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terkait perluasan objek Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN). 

Berkaca dari kesuksesan Jepang dan negara lain, pemerintah berharap 
implementasi pajak bahan bakar ini mampu memberikan dampak positif, 
di antaranya menurunkan emisi gas rumah kaca, menaikkan pendapatan 
pemerintah dari segi penerimaan pajak, dan mendorong konsumen maupun 
pengusaha untuk lebih hemat energi dan berinvestasi pada teknologi hemat 
energi, sekaligus juga mendukung semangat pengembangan energi baru 
terbarukan (EBT) nasional.

Satu hal yang tidak kalah pentingnya, penerimaan pajak karbon ini juga 
nantinya bisa dialihkan untuk pemberian insentif atau subsidi ke sektor lain, 
seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, atau industri hijau (green 
industry). Setidaknya itulah yang diharapkan dari implementasi pajak karbon, 
selain mampu menjadi solusi lingkungan, sekaligus juga menjadi salah satu 
sumber penerimaan negara.

Namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian agar implementasi 
pajak karbon dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pertama, pemerintah 
perlu mendesain dan memetakan secara jelas setiap sektor, aktivitas, dan/
atau barang apa saja yang secara nyata menimbulkan polusi (polluter pays 
principle), karena sektor inilah yang seharusnya bertanggungjawab untuk 
membayar kerusakan dan pencemaran lingkungan serta dibebankan pungutan 
pajak karbon. 

Kedua, pemerintah harus melakukan kajian secara matang untuk 
mengetahui sejauh mana pengaruh pajak karbon terhadap elastisitas dan 
sensitivitas harga suatu barang/produk yang diproduksi di dalam negeri, 
terutama jika barang/produk tersebut akan diperdagangkan di pasar 
internasional. Hal ini karena pengenaan pajak karbon berpotensi mendorong 
terjadinya kenaikan harga pokok produksi. Untuk itu pemerintah harus 
memastikan agar daya saing tetap terjaga.
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Ketiga, perlu dirumuskan skema yang jelas untuk mengantisipasi 
turunnya daya beli masyarakat apabila terjadi inflasi akibat kenaikan harga 
bahan bakar fosil khususnya atas barang/produk yang bersentuhan langsung 
dengan masyarakat bawah. Jangan sampai pengenaan pajak karbon menjadi 
beban baru bagi kaum marginal.

Terlepas dari itu semua, patut kiranya kita nantikan perkembangan 
dari rencana penerapan pajak karbon ini, mengingat begitu banyaknya 
dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat. Terlebih jika hasil 
penerimaannya nanti dialokasikan kembali ke sektor-sektor produktif yang 
dapat mendorong bangkitnya ekonomi. Seyogyanya, setiap pemangku 
kepentingan dapat berjalan beriringan dan semua sektor mampu mendukung 
dari rencana penerapan pajak ini sehingga apa yang dicita-citakan dapat 
berjalan sesuai dengan harapan.

Penulis: Angga Sukma Dhaniswara
Fungsional Penyuluh Ahli Pertama Direktorat P2Humas
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