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Kata Pengantar 
Direktur Jenderal Pajak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Kuasa, yang atas rahmat dan kuasa-Nya sehingga Buku Insetif 

Perpajakan Tahun 2021 dapat diterbitkan. Buku Insentif Perpajakan ini 
merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjunjung 
transparansi dan akuntabilitas kebijakan fiskal, khususnya yang terkait 
dengan insentif perpajakan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN).

Buku ini merupakan lanjutan dari Buku Insentif Perpajakan tahun 
sebelumnya yaitu tahun 2020. Namun, terdapat hal yang sedikit berbeda 
pada buku ini dibandingkan buku tahun sebelumnya yaitu buku insentif 
tahun 2021 ini lebih berfokus pada proses dan dinamika bagaimana 
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, hingga evaluasi efektivitas dari 
insentif perpajakan PEN, dimana seluruh kegiatan ini dilakukan dalam 
kondisi darurat kesehatan yang menuntut pemerintah harus dengan cepat 
dan tanggap meresponsnya melalui berbagai kebijakan untuk melindungi 
kesehatan masyarakat dan menyelamatkan perkenomian nasional. 



- vi -

INSENTIF PAJAK PANDEMI COVID-19

Proses perumusan kebijakan dan administrasi perpajakan dalam kondisi 
pandemi merupakan tantangan yang harus mampu dijawab oleh Direktorat 
Jenderal Pajak. Dari segi kebijakan, pemerintah memberikan berbagai 
stimulus fiskal dan berusaha semaksimal mungkin merespons dalam 
waktu yang cepat dan tepat sasaran. Dalam hal ini, pemerintah dengan 
sigap melaksanakan survei efektivitas sebagai evidence-based manfaat dari 
insentif perpajakan yang telah diberikan. Selain itu, proses administrasi 
perpajakan secara adaptif, memacu digitalisasi layanan perpajakan 
terutama pada saat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
dan budaya Bekerja dari Rumah (Work from Home) diterapkan. 

Saya berharap buku ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif 
dari proses dan dinamika penyusunan kebijakan dan administrasi insentif 
perpajakan PEN. Dari buku ini kita dapat memetik banyak pelajaran (lesson 
learnt). Saya berharap agar para pelaku usaha dan masyarakat yang 
berhak, untuk ikut serta memanfaatkan berbagai insentif perpajakan yang 
disediakan.

Mari kita bersatu, bahu membahu, saling bergandeng tangan, dan 
bergotong royong dalam menghadapi pandemi, tangguh melalui berbagai 
ujian, dan terus tumbuh sebagai bangsa yang kuat. Kiranya Allah Swt 
menolong kita semua. Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.

Terima kasih,

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Suryo Utomo
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Kata Sambutan
Staf Ahli Menteri Keuangan 
Bidang Kepatuhan Pajak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, karena berkat kuasa-Nya kita dapat menghasilkan 

karya buku Insentif Pajak PEN 2021 ini.

Pemberian insentif pajak PEN di tahun 2020 – 2021 merupakan 
pengalaman baru Direktorat Jenderal Pajak, jika dibandingkan dengan 
kebijakan fasilitas pajak yang sudah ada. Disrupsi pandemi menciptakan 
guncangan ekonomi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, sehingga 
terobosan kebijakan merupakan keniscayaan untuk penanggulangannya. 
Dalam kondisi seperti ini, pajak tetap diharapkan untuk optimal sebagai 
sumber penerimaan, tetapi di sisi lain juga harus mampu berperan dalam 
upaya penanggulangan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan insentif pajak PEN tidak muncul begitu saja, banyak perdebatan 
dan pertimbangan yang diambil sebelum menghasilkan aturan insentif 
yang diberikan selama pandemi. Demikian pula halnya upaya dari sisi 
administrasi untuk menunjang implementasi kebijakan insentif pajak 
PEN. Proses desain kebijakan yang mungkin tidak seluruhnya terlihat dari 
dokumen legal. Banyak kisah menarik dan berharga dibalik aturan insentif 
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pajak PEN ini, sehingga tidak ada salahnya pengalaman itu dituliskan 
untuk menjadi pertinggal bagi institusi Direktorat Jenderal Pajak, dan juga 
pembaca, di kemudian hari.

Tidak lupa, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua 
pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat 
menjadi bagian upaya perancangan kebijakan, khususnya terkait insentif 
pajak, di masa mendatang.

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yon Arsal
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Kata Sambutan
Direktur Potensi, 
Kepatuhan, dan 
Penerimaan
Selaku Ketua Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas 
Pajak terkait Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2021

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 
berkat kuasa-Nya buku Insentif Pajak 2021 ini dapat diselesaikan.

Pada tahun 2021, tantangan pandemi COVID-19 masih cukup dinamis 
dengan tingkat eskalasi kasus harian dan berkembangnya varian baru 
yang lebih berisiko. Sementara itu, beberapa indikator perekonomian 
menunjukkan tren pemulihan, meskipun terbatas, sehingga pada semester 
I 2021 pemerintah tetap melanjutkan komitmen pemberian insentif pajak 
PEN, ditambah dengan pemberian insentif untuk rumah dan kendaraan 
bermotor.

Memasuki penghujung tahun 2021, kondisi perekonomian domestik 
semakin membaik, maka pemerintah mulai mempersiapkan exit strategy 
pemberian insentif pajak PEN. Cakupan beberapa jenis insentif pajak 
mulai dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan kinerja sektoral, 



- x -

INSENTIF PAJAK PANDEMI COVID-19

sehingga kebijakan insentif pajak PEN menjadi lebih terukur dan tepat 
sasaran.

Selain sebagai kelanjutan buku Insentif Pajak PEN 2020 yang lalu, buku 
ini juga mencoba mengulas pengalaman di balik layar terkait perumusan 
kebijakan insentif pajak, baik dari sisi regulasi dan administrasi. Kami 
berharap, dengan dua buku Insentif Pajak PEN ini, pembaca dapat 
memperoleh gambaran yang utuh dari sisi latar belakang, proses, dan 
pelaksaaan program insentif pajak PEN tahun 2020 – 2021.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami berikan kepada Wajib 
Pajak dan stakeholders terkait yang telah mendukung serta berpartisipasi 
dalam program insentif pajak PEN 2020 – 2021. Semoga tren pemulihan 
perekonomian dan penguatan penerimaan pajak di tahun 2021 terus 
berlanjut sehingga menunjang upaya konsolidasi APBN di tahun 2022 – 
2023.

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ihsan Priyawibawa
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FOREWORD

Tahun 2021 menandai satu tahun berlangsungnya pandemi COVID-19 
dan sedikit banyak kita mulai mampu memitigasi risiko yang 

menyertainya, termasuk dari sisi kebijakan penanggulangannya. Insentif 
pajak sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam meringankan 
dampak pandemi pada masyarakat dan pelaku usaha juga masih diberikan, 
bahkan diperkuat.

Pada tahun 2021 juga upaya vaksinasi skala masif dimulai pada seluruh 
kelompok masyarakat yang turut mendorong keyakinan masyarakat, 
setidaknya lebih baik dibandingkan tahun 2020. Alhasil, aktivitas 
perekonomian dan mobilitas masyarakat semakin membaik. Misalnya saja 
dari sisi aktivitas sektor manufaktur dan perdagangan internasional yang 
tercermin pula dalam penerimaan pajak.

Namun demikian, di pertengahan tahun 2021 juga terjadi disrupsi varian 
baru COVID-19 dengan gelombang Delta yang menghantam banyak 
negara di dunia. Di Indonesia sendiri puncak gelombang Delta terjadi pada 
pertengahan Juli – Agustus 2021 yang menyebabkan tingginya okupansi 
rumah sakit dan tekanan luar biasa pada sektor kesehatan. Akibatnya, 
pemerintah menerapkan upaya restriksi yang lebih ketat untuk mencegah 
penyebaran dan menahan laju peningkatan kasus harian.
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Disrupsi gelombang Delta di bulan Juli – Agustus 2021 menyebabkan 
aktivitas perekonomian yang mulai pulih sejak akhir tahun 2020 menjadi 
sedikit terhambat. Salah satu indikator yang cukup representatif adalah 
indeks sektor manufaktur yaitu PMI¹ (Purchasing Manager’s Index) yang 
jatuh pada zona negatif pada dua bulan tersebut. Padahal, sebelumnya, 
aktivitas sektor industri pengolahan berdasarkan PMI sudah menunjukkan 
tren ekspansi selama tujuh bulan berturut-turut (Oktober 2020 – Juni 
2021).

Pasca gelombang Delta, aktivitas ekonomi dan masyarakat mulai membaik, 
khususnya di bulan Agustus – Desember 2021. Hal ini turut mendorong 
perbaikan pelbagai indikator perekonomian dan menunjukkan indikasi 
awal pemulihan yang cukup menjanjikan.

Dari sisi Direktorat Jenderal Pajak, tahun 2021 masih menjadi tahun yang 
menantang, baik dari sisi pengumpulan penerimaan pajak dan upaya 
pemberian insentif yang terukur serta optimal. Dinamika pandemi, kasus 
harian, penanggulangan, dan pemulihan ekonomi yang belum begitu 
merata menjadi tantangan utama pengumpulan penerimaan pajak. Namun 
demikian, harapan pemulihan ekonomi yang semakin baik di penghujung 
tahun 2021, khususnya pasca gelombang Delta, menjadi salah satu faktor 
positif pendukung penerimaan pajak.

1 PMI merupakan indeks bulanan yang dirilis oleh IHS Markit untuk beberapa negara utama dunia, 
termasuk Indonesia. Secara sederhana, indeks ini merupakan hasil survei yang menitikberatkan 
pada penggunaan input dan aktivitas operasional perusahaan, meliputi komponen: pembelian 
bahan baku, penggunaan tenaga kerja, jumlah pesanan baru, waktu pengiriman, dan jumlah 
persediaan. PMI pada level di atas 50 menunjukkan tren ekspansi atau kondisi pada bulan 
pengambilan survei lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya. Sebaliknya, indeks di bawah 50 
menunjukkan perlambatan atau kontraksi aktivitas ekonomi dibandingkan bulan sebelumnya. 
(https://ihsmarkit.com/products/pmi.html)
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Sementara itu, kondisi yang belum pulih mendorong pemerintah untuk 
tetap melanjutkan pemberian insentif pajak khususnya bagi pekerja dan 
pelaku usaha di tahun 2021. Dibandingkan dengan tahun 2020, tantangan 
pemberian insentif di tahun 2021 sedikit berbeda dan lebih dinamis. 
Memasuki tahun 2021, aktivitas perekonomian menunjukkan indikasi 
awal yang cukup positif sehingga, apabila memperhatikan prinsip Timely, 
Targeted, dan Temporary, maka perlu dilakukan asesmen untuk memastikan 
insentif pajak diberikan secara terukur. Oleh karena itu, pemerintah perlu 
merancang exit strategy yang tepat – menyeimbangkan prinsip Targeted 
dan Temporary.

Dalam Buku Insentif Pajak PEN 2020 sebelumnya, topik pembahasan 
meliputi tantangan perekonomian dan penerimaan akibat pandemi, 
serta intervensi insentif pajak yang diberikan sebagai salah satu bentuk 
respons kebijakan fiskal. Buku Insentif Pajak PEN 2021 ini menjadi 
catatan kelanjutan perjalanan insentif pajak di tahun 2021 sekaligus salah 
satu bentuk pelaporan hasil pelaksanaan program. Untuk memberikan 
gambaran yang lebih utuh dan sebagai pelengkap dari buku Insentif Pajak 
PEN 2020, buku ini tersusun dari dua bagian utama, yaitu bagian pertama 
dengan fokus pada pemberian insentif pajak di tahun 2021 dan bagian 
kedua yang berupaya memotret dinamika di balik layar pelaksanaan 
program insentif pajak PEN 2021.

Sebagai pendahuluan, Bab 1 tentang “Gambaran Umum” mencoba 
menyampaikan secara ringkas peran dan intervensi pemerintah khususnya 
di masa krisis. Dalam perkembangannya, peran pemerintah dalam 
perekonomian semakin besar, termasuk melalui kebijakan pajak sebagai 
salah satu instrumen fiskal dalam mendukung perekonomian.
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Dengan demikian, fungsi pajak selain sebagai sumber pendapatan negara 
tetapi juga sebagai alat intervensi ekonomi semakin terlihat. Intervensi yang 
ditujukan baik bagi kesejahteraan masyarakat maupun untuk mendukung 
dunia usaha. Di Indonesia sendiri, fungsi pajak sebagai instrumen 
kebijakan fiskal dilakukan melalui pemberian belanja perpajakan yang 
nilainya cukup signifikan. Khusus di masa pandemi, dukungan pemerintah 
semakin diperluas dengan pemberian insentif yang sifatnya temporer, baik 
bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung dunia usaha, 
dan ikut serta dalam upaya penanggulangan pandemi.

Pada tahun 2021, pemerintah menghadapi tantangan pemberian insentif 
yang optimal sehingga sejalan dengan prinsip umum implementasi 
stimulus: timely, targeted, dan temporary (3T). Topik ini dibahas lebih lanjut 
pada Bab 2 yang berjudul “Insentif Pajak di Tahun 2021” dengan membagi 
pelaksanaan insentif pajak PEN 2021 menjadi dua periode utama: tengah 
tahun pertama 2021 dan tengah tahun kedua 2021.

Semester I 2021 menandai berlanjutnya insentif pajak dan perluasan 
stimulus untuk mendukung konsumsi big-ticket items, yaitu penjualan 
mobil dan rumah baru. Dengan cakupan yang lebih komprehensif, insentif 
pajak diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi di 
tahun 2021. Memasuki paruh tahun kedua di 2021, paradigma pemberian 
insentif pajak mulai bergeser dengan tetap memperhatikan prinsip 3T. Pada 
semester II, pemerintah mulai menyesuaikan cakupan pemberian insentif 
dengan lebih fokus pada sektor-sektor yang lagged, atau menunjukkan laju 
pemulihan yang cenderung lambat.

Sementara itu, untuk mendukung upaya monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan insentif pajak PEN 2021, Kementerian Keuangan kembali 
melaksanakan Survei PEN III di pertengahan tahun 2021 untuk mengukur 
tingkat partisipasi, dampak, dan persepsi pelaku usaha terhadap program 
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ini. Pada saat yang sama, dengan memanfaatkan data administratif, 
Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan analisis lebih lanjut untuk 
mengukur pengaruh insentif pajak terhadap keberlangsungan usaha Wajib 
Pajak, khususnya di masa pandemi. Topik ini akan dibahas lebih lanjut pada 
Bab 3 yaitu “Hasil Survei dan Dampak Insentif 2021”.

Selanjutnya, bagian kedua buku ini akan dibuka dengan mengulas behind the 
scenes terkait perumusan kebijakan insentif pajak di tahun 2020 – 2021. 
Pembahasan pertama dalam topik ini difokuskan pada proses perumusan 
aturan pelaksanaan insentif (Peraturan Menteri Keuangan, PMK) dengan 
durasi yang cukup singkat, jika dibandingkan dengan penyusunan PMK 
pada umumnya. Pada bagian berikutnya, behind the scenes kebijakan akan 
mengulas tentang dinamika perubahan peraturan, khususnya PMK yang 
beberapa kali diubah dan disempurnakan. Melalui bab behind the scenes 
policy, diharapkan pengalaman di balik layar terkait perumusan kebijakan 
insentif pajak PEN 2020 – 2021 dapat menjadi lesson learnt penyusunan 
kebijakan di masa mendatang.

Topik bahasan terakhir pada bagian behind the scenes akan mengulas 
pengalaman dari sisi administrasi insentif pajak PEN 2020 – 2021 
dan tersusun dari tiga bagian, yaitu terkait pelaksanaan survei PEN, 
pemanfaatan teknologi informasi, dan tentang upaya mitigasi risiko yang 
dilakukan sejak awal.

Tidak dapat dimungkiri, pelaksanaan insentif pajak PEN cukup menantang 
mengingat pandemi merupakan disrupsi yang benar-benar berbeda. Oleh 
karena itu, pemerintah perlu memotret kondisi terkini masyarakat dan 
pelaku usaha, salah satunya adalah melalui pengumpulan data primer 
(survei). Bagi Direktorat Jenderal Pajak, survei PEN sebagai alat bantu 
monitoring dan evaluasi kebijakan merupakan suatu terobosan, khususnya 
dari sisi skala pelaksanaannya. Oleh karena itu, salah satu bagian dari bab 
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behind the scenes administration akan mengulas tentang lesson learnt dibalik 
persiapan, pelaksanaan, dan pemanfaatan survei PEN 2020 – 2021.

Selain itu, pelaksanaan insentif pajak PEN 2020 – 2021 juga membawa 
terobosan administrasi berupa pemanfaatan teknologi informasi 
dan digitalisasi untuk seluruh proses bisnis pelayanan insentif. Tidak 
dapat dimungkiri, upaya digitalisasi ini didorong oleh kondisi pandemi 
dan pembatasan sosial yang tidak memungkinkan adanya layanan 
administrasi perpajakan tatap muka. Namun, transformasi digital juga 
tidak dapat berlangsung dengan cepat tanpa adanya kemampuan adaptasi 
yang mumpuni dari sisi organisasi maupun administrasi. Oleh karena itu, 
bab Behind the Scenes : Administration juga mengupas kisah dibalik upaya 
adaptasi teknologi informasi dalam rangka menunjang pelaksanaan 
program insentif pajak PEN 2020 – 2021.

Bagian terakhir lesson learnt dari sisi administrasi akan membahas tentang 
upaya mitigasi risiko yang dilakukan sejak awal pelaksanaan program 
insentif pajak PEN. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, mitigasi risiko menjadi 
penting mengingat prinsip kehati-hatian merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, 
pemberian insentif yang pada praktiknya merupakan bagian dari belanja 
perpajakan harus dilaksanakan secara cermat dan efektif sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance). 

Sebagai penutup, buku ini diharapkan dapat menyarikan lesson learnt 
pelaksanaan program insentif pajak PEN 2020 – 2021 dan menjadi 
pertinggal rujukan yang diharapkan bermanfaat bagi perumusan kebijakan 
pajak di masa mendatang. Selain itu, pengalaman pemberian insentif pajak 
di masa pandemi juga diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh 
untuk menunjang fungsi pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan 
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fiskal. Tidak hanya sebagai sumber pundi-pundi keuangan negara, ternyata 
pajak juga berdaya dalam membantu masyarakat dan mendukung upaya 
percepatan pemulihan ekonomi di masa sulit.
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Tidak dapat dimungkiri, pandemi COVID-19 telah menciptakan disrupsi 
yang luar biasa (unprecedented, extraordinary event) pada semua aspek 

kehidupan: kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pada masa sulit ini, pemerintah 
di berbagai belahan dunia, dengan cepat mengambil langkah penyelamatan 
ekonomi melalui gelontoran discretionary spending yang nilainya jauh 
melampaui stimulus pasca krisis finansial global 2008. Meskipun 
pemerintah memiliki peran sentral di masa sulit (resesi), bentuk intervensi 
pemerintah terus berkembang dari masa ke masa. Oleh karena itu, bab ini 
akan mencoba mengulas tentang perkembangan peran pemerintah dalam 
upaya intervensi ekonomi, khususnya melalui kebijakan fiskal di masa sulit. 
Lebih spesifik, bagian terakhir pada bab ini akan difokuskan pada peran 
kebijakan pajak sebagai salah satu instrumen fiskal di Indonesia.
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Peran Pemerintah dalam Resesi Ekonomi

Dalam perkembangannya, peranan pemerintah dalam (teori) ekonomi 
tidak selalu setara dimana keterlibatan pemerintah cenderung lebih 
diharapkan pada masa ‘sulit’. Misalnya saja pada teori ekonomi klasik yang 
mengandalkan market mechanism dan aktivitas rasional untuk mencapai 
titik equilibrium, termasuk di masa krisis.

Bagi Adam Smith2, market akan bereaksi dengan cepat terhadap shock 
yang terjadi dalam perekonomian, bahkan tanpa intervensi pemerintah. 
Lebih lanjut, ekonomi klasik mengganggap stimulus pemerintah akan 
menghambat kemampuan market untuk mencapai titik equilibrium 
baru, membebani para pembayar pajak (taxpayers), dan menciptakan 
permasalahan baru di masa mendatang. Dalam tatanan ekonomi klasik, 
Robert Lucas Jr. berpendapat bahwa kebijakan ekonomi pemerintah 
dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat dan kredibilitas pemerintah 
sehingga intervensi ekonomi tidak selalu berpengaruh pada market 
adjustment.

Peran pemerintah yang terbatas juga didukung oleh paham free market 
capitalism, misalnya oleh Milton Friedman. Dalam salah satu argumennya, 
Milton Friedman berpendapat bahwa capitalism dapat berkembang jika 
pemerintah melepaskan diri dari segala aktivitas ekonomi kecuali terkait 
“the military, the courts, and some of the major highways”. Namun demikian, 
kondisi ideal tersebut tidak selalu terpenuhi, terutama pasca the Great 
Depression (1929 – 1939), sehingga peran pemerintah menjadi lebih 
sentral dalam sistem perekonomian.

2 Namun demikian, Adam Smith tetap mendorong peran pemerintah khususnya dalam melindungi 
property rights dan menyediakan public goods, misalnya jalan.
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Dalam tatanan klasik, ekonomi dipandang terus tumbuh – setidaknya 
dalam jangka panjang. Namun, pada kenyataannya, ekonomi jangka 
pendek cenderung dinamis dan bergerak pada kecenderungan yang 
dikenal dengan business cycle3. John Maynard Keynes berpendapat bahwa 
hal ini dipengaruhi oleh perubahan aggregate demand, sehingga pemerintah 
dapat mengambil peran untuk memberikan stimulus4  dan mempengaruhi 
aggregate demand sehingga mengurangi volatilitas business cycle.

Menurut pandangan Keynesian, the Great Depression terjadi karena 
kontraksi pada aggregate demand sehingga pemerintah perlu memperkuat 
pengeluaran (pemerintah) untuk menjadi bantalan penurunan dari private 
sectors. Intervensi pemerintah dalam tatanan Keynesian terutama berupa 
belanja pemerintah (public spending), penurunan pajak (tax cut) bagi 
pekerja, dan transfer dari pemerintah bagi masyarakat. Model intervensi 
pemerintah ini kemudian menjadi populer setidaknya hingga tahun 1970-
an5. 

3 Sebagai tambahan, perbedaan pandangan ekonomi klasik dan neoklasik tentang intervensi untuk 
menggerakkan aggregate demand lebih disebabkan oleh asumsi sifat fungsi aggregate supply. 
Secara umum, ekonomi klasik memandang kurva aggregate supply sebagai inelastic (dalam jangka 
panjang, Long Run Aggregate Supply, LRAS) sehingga intervesi kurva aggregate demand hanya 
akan menyebabkan inflasi tanpa berpengaruh pada output. Sementara, pandangan Keynesian 
berpendapat bahwa dalam jangka pendek, kurva aggregate supply tidaklah inelastic sehingga 
intervensi kurva aggregate demand dapat mendorong peningkatan output.

4 Namun demikian, perlu dipahami juga dalam Keynesian economics, tidak disebutkan secara spesifik 
bagaimana bentuk intervensi pemerintah dalam mempengaruhi aggregate demand, apakah melalui 
kebijakan moneter dan/atau fiskal. Selain itu, tidak dapat dipastikan intervensi dapat dilakukan 
secara efektif. Pada saat yang sama, aggregate demand bukanlah satu-satunya faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, misalnya, pertumbuhan ekonomi 
dipengaruhi oleh investasi dan inovasi (teknologi).

5 Pasca tahun 1970-an, terjadi fenomena stagflation dimana terjadi tekanan pertumbuhan yang 
dibarengi dengan inflasi. Kondisi ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya dengan peningkatan 
belanja pemerintah (public spending). Bahkan, beberapa pihak berpendapat (khususnya monetarist) 
bahwa pemerintah terlalu banyak menggelontorkan belanja sehingga menyebabkan inflasi. 
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Peranan pemerintah dan intervensi ekonomi kembali menguat6 ketika 
Global Financial Crisis 2008 menghantam perekonomian dunia. Kontraksi 
pertumbuhan yang dibarengi dengan deflasi menyebabkan intervensi 
suku bunga tidak lagi efektif, terlebih lagi ketika masyarakat cenderung 
mempertahankan kas pada periode yang penuh ketidakpastian. Sehingga, 
pendekatan Keynesian melalui intervensi public spending dan stimulus 
untuk mendorong aggregate demand kembali menjadi pilihan bagi 
pemerintah, misalnya saja Amerika Serikat yang menggelontorkan paket 
stimulus American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) di tahun 2009.

Kondisi yang mirip – resesi yang dibarengi deflasi – juga terjadi ketika 
pandemi COVID-19 melanda. Memang, hantaman COVID-19 terjadi baik 
pada aggregate demand maupun aggregate supply, tetapi dampak yang 
terbesar sepertinya masih pada sisi demand dengan laju inflasi yang relatif 
rendah selama beberapa periode. Tidak mengherankan jika paket stimulus 
menjadi pilihan utama intervensi ekonomi pemerintah di berbagai negara 
selama pandemi.

6 Pada periode 1980-an, dengan terjadinya stagflation, intervensi pemerintah menjadi kurang sesuai 
dan tatanan perekonomian cenderung bergeser kembali ke market mechanism atau pendekatan 
ekonomi yang lebih ke laissez-faire. Bahkan Ronald Reagan pada pidato inauguration di tahun 1981 
menyampaikan “in this present crisis, government is not the solution to our problem, government is the 
problem”. Secara tidak langsung, pendekatan Keynesian yang diadopsi selama beberapa dekade 
sebelumnya digantikan oleh pendekatan Monetarist dengan perubahan suku bunga sebagai alat 
intervensi utama.
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Bentuk Intervensi Fiskal Pemerintah

Secara sederhana, terdapat dua kelompok besar kebijakan ekonomi 
(demand side policies) pemerintah yang dikenal, yaitu kebijakan moneter 
(monetary policy) dan kebijakan fiskal (fiscal policy)7. Umumnya, intervensi 
moneter pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh bank sentral, dapat 
berupa penyesuaian suku bunga acuan dan operasi pasar uang yang 
bertujuan untuk mempengaruhi laju inflasi. Sementara itu, fiscal policy 
dapat dianggap sebagai pilihan kebijakan yang memiliki pengaruh paling 
signifikan dalam demand-side economy, di mana pemerintah berperan 
dalam bentuk pengaturan belanja atau pengeluaran dan kebijakan pajak 
untuk mempengaruhi aggregate demand.

Dalam pandangan Keynesian, penggerak pertumbuhan ekonomi pada 
jangka pendek adalah kurva aggregate demand, sehingga perlu adanya 
stimulus untuk mendorong pergerakan demand di saat krisis. Berdasarkan 
komponen demand, produk domestik bruto (PDB) dibentuk oleh konsumsi 
rumah tangga (C), konsumsi pemerintah (G), investasi (I), dan net export 
(NX), di mana komponen C dapat dinyatakan sebagai fungsi pendapatan 
setelah pajak (Y – T). Dari pendekatan sederhana ini, untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi (atau meningkatkan nilai PDB), pemerintah dapat 
melakukan upaya peningkatan G (menambah porsi belanja pemerintah) 
dan/atau menurunkan T (pajak) sehingga dapat mendorong peningkatan C 
yang pada akhirnya berdampak positif pada PDB.

7 Sebagai catatan, pengelompokkan ini dipilih atas pertimbangan kesederhanaan mengingat 
terdapat berbagai variasi bauran kebijakan dan intervensi ekonomi pemerintah. Dari sisi demand, 
misalnya, pemerintah dapat memilih kebijakan berupa devaluasi dan quantitative easing, yang 
dalam beberapa pandangan merupakan bentuk kebijakan yang terpisah dari monetary policy 
(intervensi suku bunga). Sementara itu, dari sisi supply-side policy, terdapat pula opsi kebijakan 
untuk penurunan tarif pajak (tax cut) yang sedikit banyak merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
pilihan fiscal policy pemerintah. 
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Namun demikian, rancangan intervensi fiskal dari sisi belanja dan pajak 
membutuhkan pertimbangan yang cermat mengingat fungsi G dan T yang 
cenderung saling bertolak belakang. Dalam pengelolaan keuangan negara 
(di kebanyakan negara), pajak merupakan sumber utama pembiayaan 
belanja negara. Sehingga, upaya pemerintah untuk meningkatkan 
public spending akan berdampak pada kebutuhan pendapatan dan/atau 
pembiayaan anggaran. Demikian pula upaya penurunan pajak untuk 
mendorong konsumsi rumah tangga akan berdampak pada berkurangnya 
sumber daya pendukung belanja pemerintah (dan perlunya peningkatan 
pembiayaan anggaran).

Dengan kata lain, expansionary fiscal policy (menaikkan G dan/atau 
menurunkan T) bukanlah pilihan kebijakan yang dapat dilakukan oleh 
semua negara. Terdapat faktor utama yang mempengaruhi kemampuan 
pemerintah dalam melaksanakan fiscal policy secara optimal, yaitu ruang 
fiskal (fiscal space) dan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Secara singkat, fiscal 
space merupakan ‘ruang’ dalam anggaran pemerintah yang memungkinkan 
penyediaan sumber daya untuk tujuan tertentu tanpa berdampak negatif 
pada keberlangungan (sustainability) anggaran negara; sementara, fiscal 
capacity merupakan kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari 
pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara. Tanpa 
adanya kemampuan mumpuni, pemberian stimulus fiskal yang signifikan 
akan berakibat pada meningkatnya pembiayaan anggaran dan nantinya 
berpengaruh pada, misalnya, inflasi, cadangan devisa, dan nilai tukar mata 
uang domestik.

Bagi pemerintah yang memiliki kapasitas anggaran mumpuni, terdapat 
dua jenis stimulus berdasarkan respons kebijakannya, yaitu automatic 
stabilizers dan discretionary measures. Sesuai dengan namanya, automatic 
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stabilizers secara umum merupakan respons fiscal policy yang bergerak 
sejalan dengan business cycle. Pada saat output (ekonomi) melambat, 
penerimaan pajak secara otomatis akan mengalami kontraksi karena 
turunnya laba usaha, pendapatan masyarakat, dan konsumsi rumah 
tangga. Pada saat yang sama, belanja sosial (misalnya bantuan sosial dan 
unemployment benefit) akan meningkat karena banyak masyarakat yang 
membutuhkan bantuan dari pemerintah. Umumnya, automatic stabilizers 
erat kaitannya dengan kapasitas negara, baik dari sisi nilai PDB maupun 
kemampuan anggaran. Pemerintah yang memiliki kapasitas besar 
cenderung memiliki automatic stabilizers yang signifikan (tarif pajak yang 
lebih tinggi dan progresif, sehingga penurunan pendapatan masyarakat 
akan mengakibatkan penurunan beban pajak yang lebih besar, serta 
kemampuan penyediaan belanja sosial yang tinggi).

Sebaliknya, discretionary measures merupakan stimulus yang diberikan atau 
didisain secara khusus oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dan 
menggerakkan ekonomi di masa sulit. Pada masa resesi atau kontraksi 
output, misalnya, pemerintah dapat menambah public spending atau 
menambah tax cut untuk mendorong kurva aggregate demand. Dalam 
kaitannya dengan automatic stabilizers, stimulus umumnya tidak diperlukan 
jika intervensi otomatis sudah cukup countercyclical untuk mendorong 
pemulihan output. Namun demikian, dapat dimungkinkan juga disain 
stimulus fiskal yang mendukung fungsi automatic stabilizers sehingga 
mendorong akselerasi pemulihan ekonomi.

Meskipun dapat berjalan beriringan, terdapat perbedaan utama antara 
automatic stabilizers dan discretionary stimulus, yaitu timing. Karena 
sifatnya yang otomatis, automatic stabilizers akan langsung diterapkan 
tanpa adanya implementation lag layaknya pemberian stimulus fiskal yang 
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membutuhkan waktu penyusunan aturan dan lain sebagainya. Selain itu, 
automatic stabilizers akan langsung ‘berhenti’ ketika kondisi perekonomian 
sudah membaik atau pulih, tidak seperti paket stimulus fiskal yang tidak 
selalu dapat dihentikan secara tepat8. Tidak dapat dimungkiri, menyusun 
stimulus fiskal yang optimal membutuhkan perencanaan dan analisis 
komprehensif padahal perlu diterapkan secara efektif serta ‘dihentikan’ 
pada waktu yang tepat, ketika terjadi pemulihan ekonomi.

Meskipun pilihan discretionary stimulus cenderung lebih menantang, opsi ini 
dapat menjadi pilihan yang lebih tepat pada beberapa situasi. Misalnya saja 
pada negara dengan basis pajak yang relatif rendah, automatic stabilizers 
tidak akan memberikan dampak signifikan sehingga stimulus fiskal harus 
menjadi penggerak aggregate demand. Selain itu, pada situasi krisis, 
pemerintah mungkin dituntut untuk memberikan kompensasi finansial, 
melalui stimulus fiskal, bagi masyarakat dan dunia usaha atas kontraksi 
ekonomi yang terjadi – termasuk menyediakan bantuan langsung bagi 
mereka yang membutuhkan.

Mengingat perannya yang krusial dan tantangan implementasinya, 
pemerintah perlu merancang kebijakan yang tepat untuk mencapai 
pemberian discretionary measures atau stimulus fiskal yang optimal. 
Pada krisis finansial, terdapat tiga prinsip pemberian stimulus yang 
berkembang dan kemudian populer dalam tatanan kebijakan fiskal, 
yaitu timely, targeted, dan temporary9. Pada prinsip yang pertama, timely, 
stimulus diberikan pada saat terjadi kontraksi ekonomi, tidak terlalu 
cepat ataupun ditunda terlalu lama; dan juga tidak membutuhkan waktu 

8 Selaras dengan argumen kontra Keynesian, pemberian stimulus fiskal yang kurang optimal, paling 
tidak, akan membebani keuangan negara dan berisiko pada money oversupply.

9 Konsep ini digunakan oleh Lawrence Summers (mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat) dalam 
pandangannya tentang pemberian stimulus tahun 2009, pasca krisis keuangan dunia. Konsep 3T 
kemudian dipopulerkan oleh Presiden Barrack Obama (Presiden Amerika Serikat saat itu) pada 
pidato kenegaraan paket stimulus ARRA 2009.
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implementasi yang berkepanjangan. Prinsip timely sebenarnya tidak jauh 
berbeda dengan sifat automatic stabilizers yang langsung ‘berjalan’ ketika 
terjadi perlambatan output. Sementara itu, stimulus juga harus diberikan 
tepat sasaran (targeted), kepada masyarakat yang membutuhkan dan 
akan langsung membelanjakannya. Prinsip yang terakhir, temporary, 
menegaskan bahwa pemberian stimulus diberikan dalam jangka pendek 
sehingga tidak membebani keuangan negara dan perekonomian dalam 
jangka panjang. Hal yang ingin dihindari adalah meningkatnya defisit 
anggaran jangka panjang dan mempengaruhi tingkat suku bunga (serta 
inflasi). Prinsip temporary ini selaras dengan sifat automatic stabilizers yang 
secara langsung berhenti ketika kondisi perekonomian sudah pulih.

Singkat kata, pilihan kebijakan fiskal sebagai intervensi ekonomi 
pemerintah untuk menggerakkan aggregate demand sangat ditentukan 
oleh kemampuan anggaran (dan belanja negara) dan institusi pemerintah 
itu sendiri. Dari sisi implementasi, automatic stabilizers lebih banyak 
dipengaruhi oleh kapasitas negara dan, dalam situasi tertentu, perlu dipadu 
padankan dengan kebijakan discretionary measures. Namun demikian, opsi 
discretionary stimulus harus didukung oleh pemerintah yang mumpuni 
sehingga dapat merancang paket stimulus yang efektif dan melaksanakan 
program tersebut secara optimal – dengan tetap berpatokan pada prinsip 
3T dalam pemberian stimulus.
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Pajak sebagai Instrumen Fiskal di Indonesia

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, setidaknya terdapat dua pilihan 
kebijakan fiskal untuk intervensi aggregate demand, yaitu melalui kebijakan 
public spending (belanja pemerintah) dan/atau kebijakan pajak. Di Indonesia, 
dua kebijakan fiskal ini dikenal dalam pengelolaan keuangan dimana 
pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tidak hanya melakukan 
intervensi ekonomi melalui fungsi belanja tetapi juga menggunakan pajak 
sebagai instrumen fiskal. Secara khusus bagian ini akan lebih fokus pada 
peran pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal pemerintah10.

Di Indonesia, pajak sebagai instrumen fiskal sudah tercermin dari definisi 
legal-nya, yaitu “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Dari definisinya, dapat diketahui bahwa pajak berperan sebagai sumber 
pendapatan negara (kontribusi kepada negara) dan sebagai instrumen 
kebijakan (untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat).

Tidak dapat dimungkiri, peran pajak untuk mengisi pundi-pundi pendapatan 
negara (budgetair) masih menjadi fungsi utama pajak di Indonesia. Hal ini 
tidak lepas dari tingginya kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN). Setidaknya sejak tahun 1990-an, penerimaan 
pajak menjadi andalan utama pendapatan negara ketika pendapatan dari 
komoditas migas tidak lagi signifikan dalam anggaran. Namun demikian, 
dalam perkembangannya, fungsi pajak sebagai alat kebijakan fiskal terus 
berkembang baik untuk kesejahteraan masyarakat maupun perekonomian 
secara umum.

10 Pembatasan pembahasan diperlukan untuk menyelaraskan pokok bahasan bab ini dengan topik 
besar buku, yaitu insentif pajak.
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Sebagai perwujudan fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan, pemerintah 
telah menyediakan relaksasi perpajakan dalam bentuk belanja perpajakan 
(tax expenditure)11. Secara sederhana, tax expenditure merupakan 
“penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai 
akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan 
secara umum (benchmark tax system) yang berlaku kepada hanya sebagian 
subyek dan obyek pajak dengan persyaratan tertentu”. Adapun pendekatan 
penghitungan tax expenditure di Indonesia menggunakan pendekatan 
revenue forgone method atau dihitung berdasarkan “selisih penerimaan 
pajak akibat adanya ketentuan belanja perpajakan, dengan asumsi bahwa 
tidak ada perubahan perilaku Wajib Pajak dan penerimaan dari pajak 
lainnya”.

Sejak tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara 
berkala melaporkan tax expenditure yang diberikan kepada masyarakat 
melalui Tax Expenditure Report12. Adapun beberapa jenis belanja perpajakan 
yang tercakup dalam laporan tersebut misalnya fasilitas pengenaan tarif 
pajak penghasilan final (PPh Final) sebesar 0,5% bagi Wajib Pajak dengan 
peredaran usaha tertentu, penurunan tarif PPh Badan bagi perseroan 
terbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa (minimal 40%), dan 
superdeduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Dilihat dari 
tujuannya, terdapat beberapa tujuan pemberian tax expenditure, yaitu untuk 
mendukung dunia usaha, mengembangkan UMKM (usaha mikro, kecil, dan 
menengah), meningkatkan iklim investasi, mendorong kegiatan penelitian 
dan pengembangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

11 Dalam konstruksi PDB berdasarkan pendekatan demand-side, kebijakan tax expenditure merupakan 
perwujudan intervensi fiskal pemerintah dalam bentuk relaksasi pajak (tax cut, negative tax, -T)

12 Dapat dilihat lebih lanjut pada laman Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI di https://
fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/tax-expenditure-report 
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Dari tahun ke tahun, nilai belanja perpajakan Indonesia menunjukkan 
tren peningkatan baik dari sisi nilai maupun jumlah pos kebijakan belanja 
perpajakan. Pada tahun pertama estimasi belanja perpajakan, tahun 2016, 
nilai belanja perpajakan mencapai kurang lebih Rp 194,4 triliun atau setara 
1,57% dari PDB yang berasal dari 111 pos kebijakan belanja perpajakan. 
Sementara itu, pada tahun 2020, nilai realisasi belanja perpajakan 
mencapai Rp 234,8 triliun atau kurang lebih setara 1,52% dari PDB yang 
berasal dari sekitar 134 pos kebijakan belanja perpajakan13.

Melalui belanja perpajakan, pemerintah sedikit banyak telah menjalankan 
peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal baik untuk membantu 
masyarakat maupun mendukung dunia usaha. Selain kebijakan belanja 
perpajakan yang sifatnya cenderung permanen, pemerintah ternyata 
masih memiliki opsi untuk memberikan insentif pajak yang relatif temporer 
di masa sulit, layaknya targeted discretionary spending. Pilihan kebijakan 
pajak ini kemudian diambil untuk memperkuat bauran kebijakan fiskal di 
masa pandemi COVID-19.

13 Sebagai catatan, terdapat beberapa insentif perpajakan di tahun 2020 yang nilainya cukup 
signifikan tetapi tidak diperhitungkan sebagai belanja perpajakan, yaitu penurunan tarif PPh Badan 
(dari 25% menjadi 22%) dan insentif restitusi dipercepat. Apabila insentif tersebut diperhitungkan 
dalam komponen belanja perpajakan, nilai realisasi belanja perpajakan tahun 2020 setidaknya 
mencapai Rp 290 triliun atau setara 1,88% dari PDB.
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Indonesia, Pandemi, dan Insentif Pajak

Ketika COVID-19 mulai menyebar luas di awal tahun 2020, pemerintah 
dengan cepat melakukan mitigasi kebijakan, salah satunya melalui paket 
kebijakan ekonomi. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan 
fiskal, pajak juga ikut berperan menjadi instrumen untuk mendukung 
masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pandemi. Sebagaimana 
dibahas sebelumnya, peran pajak sebagai instrumen fiskal di masa 
pagebluk terwujud dalam bentuk automatic stabilizer dan discretionary 
measures.

Sebagai automatic stabilizer, penurunan aktivitas ekonomi di masa 
pandemi secara langsung akan diikuti dengan melambatnya penerimaan 
pajak. Dalam postur APBN 2020 yang ditetapkan pada bulan September 
2019 – jauh sebelum pandemi – penerimaan pajak yang dikelola oleh 
Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp 1642,6 
triliun. Namun, ketika pandemi mulai melanda, pemerintah dengan cepat 
menyesuaikan angka proyeksi penerimaan pajak di tahun 2020. Pada bulan 
April 2020, penerimaan pajak di tahun 2020 diperkirakan turun signifikan 
menjadi Rp 1254,1 triliun – berkurang hingga Rp 388,5 triliun14. Outlook 
penerimaan pajak tahun 2020 kemudian disesuaikan lagi pada bulan Juni 
2020 menjadi Rp 1198,8 triliun, yang pada akhirnya dapat direalisasikan 
sebesar Rp 1072,1 triliun.

14 Tidak seluruh angka penurunan proyeksi penerimaan pajak merupakan automatic stabilizer karena 
merupakan gabungan antara automatic stabilizer dan discretionary measures berupa insentif pajak.
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Selain automatic stabilizer, pemerintah juga memanfaatkan kebijakan 
pajak untuk menyediakan discretionary measures dalam bentuk pemberian 
insentif pajak di masa pandemi (insentif pajak PEN). Insentif pajak15 
sebagai bagian dari upaya intervensi pemerintah untuk menanggulangi 
dampak COVID-19 diluncurkan pada bulan Maret 2020, ketika kasus 
pertama teridentifikasi dan COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi. 
Dalam perjalanannya, Kementerian Keuangan terus memperbarui aturan 
(Peraturan Menteri Keuangan) terkait pemberian insentif pajak bagi Wajib 
Pajak terdampak pandemi, baik dari sisi jenis insentif maupun cakupannya. 
Dilihat dari prinsip implementasi stimulus fiskal yang efektif, pengelolaan 
insentif pajak PEN cukup selaras dengan prinsip timely, targeted, dan 
temporary.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, prinsip timely mengisyaratkan 
pemberian stimulus dilakukan tepat waktu dan dapat diimplementasikan 
dengan cepat. Dalam konteks insentif pajak PEN, aturan insentif pajak 
disahkan dan berlaku pada bulan Maret 2020, ketika kasus COVID-19 
terkonfirmasi di dalam negeri, serta dapat langsung dimanfaatkan oleh 
Wajib Pajak eligible.

Sementara itu, prinsip targeted lebih menitikberatkan pada pemberian 
stimulus yang tepat sasaran, kepada pihak-pihak yang membutuhkan. 
Pada awalnya, sebagian besar sektor usaha yang berhak memanfaatkan 
insentif pajak PEN berasal dari kelompok usaha manufaktur (industri 
pengolahan) dan pelaku usaha orientasi ekspor. Hal ini tidak lepas dari 
tantangan di periode awal pandemi COVID-19 lebih banyak dirasakan oleh 

15 Insentif pajak yang dimaksud adalah insentif pajak sebagai bagian dari program PEN (Pemulihan 
Ekonomi Nasional), yang terdiri dari PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 
22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi PPN dipercepat.
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sektor manufaktur sejalan dengan disrupsi global supply chain. Namun 
demikian, dampak pandemi dengan cepat menyebar luas dan pemerintah 
kemudian merespons melalui perluasan cakupan insentif pajak PEN. 
Dengan koordinasi dan kolaborasi banyak pihak, intra-Kementerian 
Keuangan, antar Kementerian/Lembaga, para pemangku kepentingan, 
dan private sectors serta pihak eksternal lain, pemerintah melakukan 
asesmen yang komprehensif terkait perluasan cakupan insentif pajak 
PEN. Hasilnya, jumlah sektor usaha yang berhak memanfaatkan insentif 
pajak PEN meningkat signifikan, dari awalnya sekitar 400 kelompok usaha 
menjadi hampir 1.200 kelompok. Sinergi yang kuat dengan para pemangku 
kepentingan ini kemudian terus berlanjut sepanjang implementasi program 
stimulus fiskal PEN.

Prinsip terakhir dalam praktik pemberian stimulus yang efektif adalah 
temporary yang menekankan bahwa stimulus hanya diberikan dalam 
jangka waktu tertentu (pendek). Idealnya, stimulus fiskal mulai dihentikan 
ketika kondisi perekonomian sudah membaik atau masyarakat tidak 
lagi membutuhkan dukungan fiskal dari pemerintah. Namun, di periode 
pandemi yang begitu dinamis dan tidak dapat diprediksi, penerapan prinsip 
temporary menjadi cukup menantang. Alhasil, Kementerian Keuangan 
melakukan upaya monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan 
sehingga dapat memberikan asesmen kondisi Wajib Pajak (sektor usaha) 
penerima insentif pajak PEN. Pada pertengahan tahun 2021, pemerintah 
mulai menyesuaikan cakupan insentif pajak PEN dengan menargetkan 
kelompok usaha yang masih lagged dan membutuhkan dukungan insentif 
pajak PEN.
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Dengan pemberian insentif pajak yang komprehensif dan terukur, 
pemerintah tentunya berharap program stimulus ini berdampak positif 
bagi Wajib Pajak. Berdasarkan analisis data administratif dan didukung 
dengan hasil survei PEN tahun 2020 – 2021, para pemanfaat insentif pajak 
menunjukkan kondisi finansial yang cenderung lebih baik dibandingkan 
dengan Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan insentif.

Misalnya saja, pelaku usaha yang memanfaatkan insentif pajak PPh 
Pasal 21 Ditanggung Pemerintah melaporkan jumlah penurunan pekerja 
yang lebih moderat jika dibandingkan dengan non-pemanfaat. Selain itu, 
Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pajak16 juga melaporkan tekanan 
pada pembelian dan penjualan yang relatif lebih ringan jika dibandingkan 
dengan non-pemanfaat. Pada saat yang sama, analisis survivabilitas juga 
menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memanfaatkan insentif pajak 
menunjukkan pemulihan aktivitas usaha yang lebih cepat jika dibandingkan 
pelaku usaha lainnya. Dengan kata lain, program insentif pajak PEN mampu 
menjaga ketahanan usaha Wajib Pajak di masa pandemi.

Bagi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, 
pelaksanaan insentif pajak PEN menjadi policy experience yang berharga, 
dari sisi perencanaan kebijakan, pelaksanaan, hingga monitoring dan 
evaluasinya. Program insentif Pajak PEN ini juga menegaskan bahwa pajak 
dapat memainkan peran sentral sebagai salah satu instrumen fiskal untuk 
membantu masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan.

16 Insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan PPh Pasal 25, dan Restitusi PPN dipercepat
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Peran Pajak di Masa Mendatang

Ke depannya, pajak masih akan terus menjadi sumber utama pendapatan 
negara. Namun, pada saat yang sama, perannya sebagai instrumen 
kebijakan fiskal akan terus menguat baik dalam kaitannya untuk 
mendukung kesejahteraan masyarakat, mendorong investasi, maupun 
sebagai stimulus pertumbuhan sektor baru dalam perekonomian. 

Pengalaman implementasi insentif pajak di masa pandemi menunjukkan 
bahwa pemberian insentif pajak yang komprehensif, selektif, dan terukur 
dapat memberikan dampak signifikan bagi pemanfaatnya. Selain itu, 
insentif pajak PEN juga menunjukkan bahwa disain kebijakan pajak 
dapat dilakukan secara dinamis dan agile, disesuaikan dengan dinamika 
perekonomian sehingga lebih tepat sasaran. 
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Pada tahun 2021, disrupsi pandemi COVID-19 masih dinamis dan 
menciptakan tantangan yang cukup berbeda dibandingkan tahun 

2020. Memasuki penghujung tahun 2020, aktivitas ekonomi sepertinya 
mulai menunjukkan perbaikan, meskipun masih jauh dari kondisi pra-
pandemi. Sementara itu, perkembangan kasus harian global dan domestik 
masih mengalami eskalasi sehingga kebijakan restriksi masih menjadi 
pilihan utama pemerintah dalam menanggulangi pandemi.

Memang, upaya vaksinasi tahap satu sudah dimulai di beberapa negara 
sehingga mulai memberikan confidence bagi upaya penanggulangan 
pandemi17. Namun, dampaknya ke pemulihan aktivitas sosio-ekonomi 
tentunya tidak langsung dapat dirasakan, mengingat adanya prasyarat 
cakupan vaksinasi lengkap untuk mencapai herd immunity18. Oleh karena 
itu, dukungan pemerintah kepada dunia usaha masih sangat dibutuhkan, 
salah satunya dalam bentuk insentif pajak.

Bab ini mengulas tentang pelaksanaan program insentif pajak PEN di 
tahun 2021, baik dari sisi perubahan aturan, penambahan jenis insentif, 
dan realisasinya. Untuk memberikan gambaran perubahan aturan insentif 
pajak di tahun 2021, bab ini akan membagi periode pelaksanaan insentif 
menjadi dua, yaitu paruh pertama dan paruh kedua.

17 Indonesia mulai mengimpor vaksin di akhir tahun 2020 dan melaksanakan vaksinasi pertama di 
awal tahun 2021

18 Vaksinasi dosis lengkap dapat berupa 2 kali injeksi untuk jenis vaksin yang terkategori two-dose 
ataupun 1 kali injeksi untuk jenis vaksin yang single-dose. Sementara itu, cakupan vaksinasi untuk 
mencapai herd immunity setidaknya telah menjangkau 70% dari populasi.
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Pada semester pertama tahun 2021, fokus utama pemerintah adalah 
melanjutkan dan memperkuat program insentif pajak PEN yang sudah 
diberikan di tahun 2020. Sebagai tambahan jenis insentif, pada awal tahun 
2021 pemerintah juga memberikan tambahan stimulus untuk konsumsi 
big-ticket items, yaitu pembelian mobil baru dan rumah baru (akan dibahas 
pada sub-bahasan tersendiri, [Box 1]).

Memasuki paruh kedua tahun 2021, pemerintah mulai menyesuaikan 
cakupan insentif pajak PEN dengan menitikberatkan pada sektor-sektor 
yang masih lagged. Dengan fokus pada sektor yang masih berjuang untuk 
pulih, pemerintah berharap program insentif pajak dapat diberikan secara 
terukur dan efisien, sekaligus selaras dengan prinsip targeted dan temporary 
pemberian stimulus fiskal. 
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Paruh Pertama: Melanjutkan Insentif 
Pajak PEN 2020

Pada bulan Februari 2021, pemerintah melanjutkan komitmen dukungan 
dunia usaha di tahun 2020 dengan menerbitkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib 
Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK-9), yang berlaku 
dari masa pajak Januari hingga masa pajak Juni 2021. Secara umum, PMK-
9 ini merupakan kelanjutan peraturan sebelumnya, Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 (PMK-110), yang mengatur tentang 
pemberian insentif pajak PEN hingga masa pajak Desember 2020.

Selain melanjutkan pemberian insentif pajak di tahun 2021, PMK-9 
juga menambah cakupan kelompok usaha yang dapat memanfaatkan 
insentif pajak, khususnya jenis insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor, 
pengurangan PPh Pasal 25, dan pengembalian pendahuluan restitusi PPN. 
Dalam ketentuan sebelumnya, terdapat 721 klasifikasi lapangan usaha 
yang dapat memanfaatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor, 1.013 
klasifikasi lapangan usaha untuk jenis insentif pengurangan PPh Pasal 25, 
dan 716 klasifikasi usaha untuk jenis insentif pengembalian pendahuluan 
restitusi PPN. Pada tahun 2021, PMK-9 memperluas cakupan kelompok 
usaha tersebut berturut-turut menjadi 730, 1.018, dan 725 klasifikasi 
lapangan usaha. Perluasan cakupan tersebut dilakukan selaras dengan 
upaya pemerintah untuk memberikan insentif pajak yang targeted  bagi 
sektor yang masih membutuhkan dukungan di masa pandemi.

Selain perluasan cakupan insentif pajak, semester I 2021 juga menandai 
pemberian jenis insentif pajak baru untuk mendorong konsumsi produk 
bernilai tinggi atau big-ticket items: pembelian mobil baru dan rumah 
baru. Secara umum, pemberian insentif atas konsumsi big-ticket items 
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ini merupakan hasil sinergi Kementerian Keuangan dengan stakeholders 
terkait, khususnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta asosiasi 
pelaku usaha terkait. Pemberian insentif big-ticket items ini diharapkan 
dapat mendorong pemulihan konsumsi khususnya kelompok masyarakat 
berpendapatan menengah-tinggi, mendorong pemulihan sektor usaha 
terkait, dan menciptakan multiplier effect pada sektor penunjang terkait. 
Lebih lanjut tentang insentif pajak big-ticket items akan diulas pada [Box. 1].

Secara singkat, pada bulan Februari 2021, pemerintah memberikan 
insentif pajak berupa Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung 
Pemerintah (PPnBM DTP) untuk penjualan mobil baru melalui Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong 
Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung 
Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (PMK-20). Dalam perjalanannya, 
PMK-20 ini mengalami beberapa kali perubahan baik dari sisi cakupan 
kendaraan bermotor yang diberikan fasilitas, besarnya PPnBM DTP, dan 
jangka waktu pelaksanaannya. Sampai dengan akhir tahun 2021, tingkat 
pemanfaatan insentif PPnBM DTP ini cukup tinggi dan mampu mendorong 
tingkat penjualan mobil baru secara signifikan.

Sementara itu, pada bulan Maret 2021, pemerintah memberikan insentif 
pajak untuk pembelian rumah baru dalam bentuk Pajak Pertambahan 
Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang diatur dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun 
yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 (PMK-21). Jika 
dibandingkan dengan insentif PPnBM DTP, tingkat partisipasi masyarakat 
dalam memanfaatkan insentif PPN DTP ini tidak begitu tinggi, terlihat dari 
nilai realisasi penyaluran insentif yang relatif terbatas.
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Kelanjutan dan perluasan cakupan insentif pajak di tahun 2021 merupakan 
bentuk dukungan pemerintah untuk menghadapi tantangan pandemi 
yang masih dinamis. Pada awal tahun 2021, perkembangan kasus harian 
mulai mencapai puncaknya yang pertama di akhir bulan Januari dan mulai 
melandai di medio-Maret 2021. Namun demikian, eskalasi penyebaran 
COVID-19 masih cukup mengkhawatirkan dengan banyak negara di dunia, 
wilayah Eropa dan Amerika Utara khususnya, menghadapi gelombang 
varian mutasi baru virus SARS-CoV-2 (terutama varian Delta). Pada 
akhirnya, Indonesia mulai menghadapi hantaman gelombang varian Delta 
di bulan Juni 2021.
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Paruh Kedua: Penyesuaian Cakupan 
Insentif

Tidak dapat dimungkiri, COVID-19 menyebabkan disrupsi yang luar biasa 
pada aktivitas perekonomian, termasuk di Indonesia. Namun, beberapa 
indikator menunjukkan adanya upaya adaptasi dunia usaha untuk tetap 
bertahan di masa pandemi. Hal ini misalnya tercermin dari tren aktivitas 
sektor manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional yang mulai 
menunjukkan tanda-tanda perbaikan, meskipun belum kembali ke 
pre-pandemic level. Dalam skala mikro, beberapa pelaku usaha (atau 
bahkan kelompok usaha) mampu memanfaatkan situasi pandemi untuk 
meningkatkan produktivitas usahanya, misalnya melalui transformasi 
digital, pergeseran pangsa pasar, ataupun penambahan segmentasi usaha. 
Sehingga, untuk menjaga pemberian insentif pajak bagi usaha terdampak 
pandemi COVID-19 tetap efektif, pemerintah mulai melakukan asesmen 
kinerja sektoral dalam rangka implementasi stimulus yang targeted dan 
temporary.

Gambar 1 - PMI dan Ekspor Impor
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Periode semester II 2021 dimulai dengan terbitnya Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk 
Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 
1 Juli 2021 (PMK-82). Melalui PMK-82, pemerintah mulai mengurangi 
cakupan sektor usaha yang dapat memanfaatkan beberapa jenis insentif, 
yaitu pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan PPh Pasal 25, dan 
pengembalian pendahuluan restitusi PPN.

Untuk jenis insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pemerintah melalui 
PMK-82 menyesuaikan cakupan lapangan usaha Wajib Pajak yang dapat 
memanfaatkan fasilitas ini, dari sebelumnya sebanyak 730 klasifikasi 
lapangan usaha menjadi 132 klasifikasi lapangan usaha. Dalam PMK-
82 ini, beberapa kelompok usaha yang masih dapat memanfaatkan 
insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor diantaranya berasal dari sektor 
konstruksi, transportasi, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, 
jasa pendidikan, serta jasa kesehatan.

Sementara itu, untuk jenis insentif pengurangan PPh Pasal 25, jumlah 
cakupan lapangan usaha Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas 
ini juga mengalami penurunan yang signifikan dengan berlakunya PMK-
82, dari sebelumnya sebanyak 1.018 klasifikasi lapangan usaha menjadi 
216 klasifikasi lapangan usaha. Adapun jenis lapangan usaha yang masih 
tercakup dalam PMK-82 ini utamanya berasal dari kelompok sektor 
usaha konstruksi, transportasi, pergudangan, penyediaan akomodasi dan 
makanan minuman, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan.

Jenis insentif yang turut mengalami penyesuaian dengan berlakunya 
PMK-82 adalah fasilitas pengembalian pendahuluan restitusi PPN, dari 
sebelumnya dapat dimanfaatkan oleh 725 klasifikasi lapangan usaha 
menjadi 132 klasifikasi lapangan usaha. Sejalan dengan fokus penyesuaian 
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dua jenis insentif pajak sebelumnya, kelompok usaha yang masih dapat 
memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan restitusi PPN 
utamanya berasal dari sektor usaha konstruksi, transportasi, penyediaan 
akomodasi dan makanan minuman, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan.

Namun demikian, tidak seluruh jenis insentif pajak mengalami 
penyesuaian cakupan dengan berlakunya PMK-82. Untuk insentif PPh 
Pasal 21 Ditanggung Pemerintah masih diberikan kepada pekerja di 1.189 
klasifikasi lapangan usaha. Demikian pula halnya dengan insentif PPh 
Final Ditanggung Pemerintah untuk pelaku usaha dengan nilai peredaran 
usaha tertentu (PPh Final 0,5% untuk usaha dengan omzet setahun sampai 
dengan Rp 4,8 miliar) masih dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak.

Tidak dapat dimungkiri, meskipun beberapa sektor usaha sudah mulai 
menunjukkan indikasi awal pemulihan aktivitas, dampak pandemi pada 
pelaku usaha kecil – menengah dan kemampuan daya beli masyarakat 
masih berlanjut. Oleh karena itu, pemerintah tetap berupaya memberikan 
dukungan insentif pajak kepada kelompok masyarakat dan pelaku usaha 
yang membutuhkan.

Pasca berlakunya PMK-82, penyebaran gelombang Delta di Indonesia 
semakin meluas dan mencapai puncaknya pada akhir Juli – pertengahan 
Agustus 2021. Eskalasi kasus Delta sendiri mulai terjadi di awal Juli 2021 
dan mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan pengetatan 
aktivitas dan mobilitas masyarakat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat, PPKM Darurat). Kondisi ini tentunya mempengaruhi aktivitas 
perekonomian domestik di kuartal III 2021, yang sebelumnya (terutama di 
triwulan II 2021) sudah mulai menunjukkan arah pemulihan.
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Disrupsi gelombang Delta semakin melandai pasca puncaknya, dan 
memasuki bulan Oktober 2021, kasus harian COVID-19 di Indonesia mulai 
terjaga pada level kurang dari 1.000 kasus baru (per hari). Dengan aktivitas 
ekonomi yang mulai menunjukkan arah perbaikan, Kementerian Keuangan 
turut berupaya ikut mendorong tren pemulihan melalui perluasan cakupan 
beberapa jenis insentif pajak di kuartal IV 2021.

Pada bulan Oktober 2021, pemerintah merevisi aturan pemberian 
insentif pajak dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib 
Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK-149). Melalui 
PMK-149, pemerintah memperluas cakupan beberapa insentif pajak, 
yaitu pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan PPh Pasal 25, dan 
pengembalian pendahuluan restitusi PPN.

Untuk jenis insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor, jumlah kelompok 
usaha yang dapat memanfaatkan fasilitas meningkat dari sebelumnya 
132 klasifikasi lapangan usaha menjadi sebanyak 397 klasifikasi 
lapangan usaha. Sebagian besar penambahan sektor usaha yang dapat 
memanfaatkan insentif pajak ini berasal dari kelompok perdagangan 
(besar maupun eceran) dan industri penunjang transportasi. Sementara 
itu, jumlah kelompok usaha yang dapat memanfaatkan insentif 
pengurangan PPh Pasal 25 meningkat dari 216 klasifikasi lapangan 
usaha menjadi 481 klasifikasi lapangan usaha. Selaras dengan perluasan 
cakupan insentif sebelumnya, sektor usaha perdagangan dan industri 
penunjang transportasi menjadi target utama penambahan cakupan 
insentif pengurangan PPh Pasal 25. Terakhir, untuk fasilitas pengembalian 
pendahuluan restitusi PPN, jumlah kelompok usaha eligible meningkat dari 
132 klasifikasi lapangan usaha menjadi 229 klasifikasi lapangan usaha – 
utamanya dari sektor perdagangan dan industri penunjang transportasi.
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Di samping itu, pemerintah juga merevisi aturan pemberian insentif 
konsumsi big-ticket items: perpanjangan periode berlakunya insentif rumah 
baru dan perubahan nilai PPnBM DTP untuk penyerahan mobil baru (lebih 
lanjut pada [Box 1]). Pada akhirnya, kombinasi perluasan cakupan insentif di 
penghujung tahun diharapkan dapat menjadi salah satu katalis pemulihan 
ekonomi tahun 2021 pasca disrupsi gelombang Delta di kuartal III.

Tabel 1 - Ringkasan Perubahan Aturan Insentif Pajak PEN 2021

Uraian PMK-9 PMK-82 PMK-149

Cakupan (KLU)

PPh Pasal 21 DTP 1189 1189 1189

Pembebasan PPh 
Pasal 22 Impor

730 132 397

Pengurangan PPh 
Pasal 25

1018 216 481

Pengembalian 
Pendahuluan 
Restitusi PPN

725 132 229

PPh Final 0,5% 
UMKM DTP

Seluruh WP Seluruh WP Seluruh WP

Masa Berlaku s.d. Juni 2021 s.d. Desember 2021 s.d. Desember 2021
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19 Angka sementara, realisasi tahun 2021 akan tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) tahun 2021 yang saat ini masih dalam proses penyusunan

Realisasi Insentif Pajak PEN 2021

Secara umum, tingkat partisipasi dan pemanfaatan insentif pajak 
PEN di tahun 2021 cukup comparable jika dibandingkan dengan tahun 
2020, sehingga serapan pagu insentif juga diharapkan optimal. Namun, 
perlu diketahui juga bahwa terdapat beberapa faktor regulasi yang 
mempengaruhi tingkat serapan insentif yaitu perubahan cakupan usaha 
penerima manfaat dan penambahan jenis insentif konsumsi big-ticket 
items.

Realisasi pemanfaatan insentif pajak di tahun 2021 mencapai Rp 68,32 
triliun19 atau sekitar 112,6%, yang terdiri dari Rp 62,72 triliun realisasi 
insentif dunia usaha (PMK-9 dan penurunan PPh Badan) dan kurang lebih 
Rp 5,6 triliun realisasi insentif PPnBM DTP dan PPN DTP. Lebih lanjut, 
rincian realisasi insentif pajak PEN di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP tahun 2021 mencapai Rp 5,23 
triliun dan dimanfaatkan oleh 106,1 ribu pemberi kerja.

2. Realisasi insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor tahun 2021 
mencapai Rp 17,87 triliun dan dimanfaatkan oleh 9,7 ribu Wajib Pajak.

3. Realisasi insentif penurunan PPh Pasal 25 tahun 2021 sebesar Rp 
26,89 triliun dan dimanfaatkan oleh 58,3 ribu Wajib Pajak.

4. Realisasi insentif pengembalian pendahuluan restitusi PPN tahun 
2021 sebesar Rp 6,13 triliun dan dimanfaatkan oleh 2,8 ribu Wajib 
Pajak.
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5. Nilai revenue foregone dari penurunan tarif PPh Badan yang berlaku 
umum bagi seluruh Wajib Pajak Badan mencapai Rp 5,79 triliun.

6. Realisasi insentif PPh Final 0,5% UMKM (PP-23) DTP tahun 2021 
mencapai Rp 0,8 triliun dan dimanfaatkan oleh 138,6 ribu Wajib Pajak.

7. Realisasi insentif PPN DN DTP penyerahan rumah tapak dan hunian 
rumah susun di tahun 2021 mencapai Rp 0,79 triliun dan dimanfaatkan 
oleh 941 pengembang.

8. Realisasi insentif PPnBM DTP penyerahan kendaraan bermotor 
tertentu di tahun 2021 mencapai Rp 4,63 triliun.

9. Realisasi insentif PPN DTP atas persewaan outlet ritel telah 
dimanfaatkan sebesar Rp 0,18 triliun oleh 893 pedagang ritel.

Angka realisasi dan serapan pagu insentif pajak PEN tahun 2021 
menunjukkan kinerja program insentif yang menggembirakan, melanjutkan 
performa positif yang dicapai pada tahun 2020. Namun demikian, tujuan 
utama pemberian insentif pajak PEN bukanlah dari sisi output penyerapan 
anggaran semata. Harapan terbesar pemerintah adalah bagaimana insentif 
pajak PEN, khususnya di tahun 2021, mampu membantu ketahanan usaha 
dan mendorong percepatan pemulihan aktivitas ekonomi – terutama bagi 
Wajib Pajak pemanfaat insentif.
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Box 1
Insentif Pajak untuk Big-ticket items

Secara umum, big-ticket items dikenal sebagai produk yang bernilai tinggi 
(dari sisi harga) meskipun tidak selalu dikategorikan barang mewah (luxury 
goods), misalnya saja mobil dan rumah. Lantas, mengapa big-ticket item 
menjadi sasaran kebijakan fiskal pemerintah di masa pandemi?

Tidak dapat dimungkiri, pandemi telah menyebabkan penurunan 
pendapatan masyarakat pada skala besar dan mendorong pemerintah untuk 
mengucurkan bantuan finansial (bantuan sosial) untuk mempertahankan 
kemampuan konsumsi masyarakat. Namun demikian, tidak seluruh kelas 
pendapatan masyarakat mengalami disrupsi yang sama di masa pagebluk.

Beberapa kelompok masyarakat, khususnya yang berpendapatan tinggi, 
mengalami tekanan finansial yang relatif moderat akibat COVID-19 tetapi 
masih dibayangi oleh kekhawatiran atas situasi yang serba tidak pasti. 
Hal ini misalnya terlihat dari pertumbuhan nilai simpanan dengan nominal 
tinggi di tahun 2020 – 2021. Setidaknya sejak bulan Mei 2020, nilai 
simpanan dengan nominal lebih dari Rp 5 miliar mengalami pertumbuhan 
double-digit, jauh melampaui kelompok simpanan lainnya (lihat Grafik 
II.2). Sementara itu, tingkat konsumsi rumah tangga di tahun 2021 masih 
menunjukkan kinerja yang belum menjanjikan. Oleh karena itu, dibutuhkan 
adanya intervensi pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat 
yang berpendapatan tinggi, salah satunya melalui kebijakan fiskal20.

20 Hal ini selaras dengan prinsip targeted dimana stimulus fiskal diberikan kepada pihak yang 
membutuhkan dan akan langsung membelanjakan stimulus. Selain memberikan bantuan finansial 
langsung, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas fiskal 
atas konsumsi barang/jasa tertentu yang menjadi sasaran intervensi pemerintah.



- 46 -

INSENTIF PAJAK PANDEMI COVID-19

Gambar 2 - Pertumbuhan year-on-year Nilai Simpanan21

Pemerintah kemudian memberikan insentif pajak untuk mendorong 
konsumsi big-ticket items melalui PMK-20 (PPnBM DTP penyerahan mobil 
baru) dan PMK-21 (PPN DTP penyerahan rumah baru). Pemilihan dua jenis 
big-ticket items ini merupakan hasil sinergi dengan stakeholders terkait, baik 
dari kementerian terkait maupun asosiasi pelaku usaha. Adapun beberapa 
pertimbangan pemilihan jenis big-ticket items: (i) peran sektoral relatif 
sentral dalam perekonomian dan mengalami tekanan di masa pandemi, 
sehingga perlu mendapatkan dukungan lebih lanjut; (ii) peningkatan 
konsumsi produk juga diharapkan dapat mendorong tingkat konsumsi 
rumah tangga; (iii) peningkatan produksi akibat naiknya permintaan 
diharapkan dapat mendorong utilisasi tenaga kerja, baik langsung maupun 
tidak langsung; (iv) sektor yang mendapatkan stimulus memiliki rantai 
produksi-distribusi (value-chain) yang luas sehingga dapat menciptakan 

21 Lembaga Penjamin Simpanan, Data distribusi simpanan periode Desember 2021 https://www.lps.
go.id/web/guest/data-distribusi-simpanan 
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multiplier effects (dampak langsung); dan (v) peningkatan pada sektor 
targeted diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor penunjang 
(dampak tidak langsung).

Untuk insentif PPnBM DTP, kualifikasi kendaraan bermotor yang 
mendapatkan fasilitas dan besarnya PPnBM DTP diatur dengan PMK-20 
dan melalui beberapa kali revisi22. Secara singkat, pemerintah memberikan 
insentif untuk kendaraan penumpang produksi dalam negeri, yang 
diukur dari tingkat local purchases (berdasarkan masukan Kementerian 
Perindustrian). Ringkasan fasilitas dan jenis mobil yang mendapatkan 
fasilitas PPnBM disajikan pada [Tabel 2] berikut. 

22 Terdapat tiga kali revisi PMK-20, yaitu
• Revisi pertama: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tanggal 31 Maret 

2021 (PMK-31)
• Revisi kedua: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021 tanggal 28 Juni 2021 

(PMK-77)
• Revisi ketiga: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021 tanggal 13 September 

2021 (PMK-120)
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Sementara itu, insentif PPN DTP untuk penyerahan rumah diatur melalui 
PMK-21 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 103/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas 
Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung 
Pemerintah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 30 Juli 2021 (PMK-103). 
Adapun besaran PPN DTP yang diberikan adalah 100% untuk penyerahan 
rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi 
Rp 2 miliar dan 50% untuk penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah 
susun dengan harga jual Rp 2 miliar – 5 miliar. Pada awalnya, berdasarkan 
PMK-21, fasilitas ini berlaku selama enam bulan dan kemudian diperpanjang 
hingga Desember 2021 dengan terbitnya PMK-103.

Evaluasi sementara menunjukkan dampak insentif big-ticket items yang 
cukup beragam: dampak insentif PPnBM DTP signifikan pada tren 
penjualan mobil penumpang di tahun 2021 sementara pengaruh PPN 
DTP pada sektor real estat relatif moderat. Salah satu indikator yang 
menunjukkan dampak insentif PPnBM DTP adalah tren penjualan (retail 
sales) bulanan mobil penumpang di tahun 2021. Pasca berlakunya insentif 
PPnBM, tingkat penjualan bulanan terus meningkat, mendekati rerata 
penjualan sebelum pandemi (lihat [Gambar 3]).
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Gambar 3 - Retail sales Bulanan Mobil Penumpang23

Sementara itu, realisasi PPN DTP perumahan cenderung terbatas yang 
mengakibatkan dampak pemberian insentif yang tidak optimal. Namun 
demikian, indikator baki pinjaman untuk jenis Kredit Pemilikan Rumah/
Apartemen (KPR/KPA) menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan 
pasca penerapan PMK-21 – khususnya sejak bulan April 2021. Padahal, 
tren pertumbuhan year-on-year pinjaman KPR/KPA sejak bulan Maret 
2020 cenderung stagnan pada level kurang dari 4%. Namun, pasca April .

23 Data yang digunakan adalah sedan kecil dan mobil penumpang di bawah 2500cc. Estimasi 
penjualan tanpa insentif menggunakan rerata penjualan bulanan sejak Maret 2020 (seasonally 
adjusted). Sumber data: Retail sales Gaikindo, https://www.gaikindo.or.id/indonesian-automobile-
industry-data
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Gambar 4 - Pertumbuhan Nilai Pinjaman KPR/KPA , year-on-year24

24 Posisi Pinjaman/Kredit Properti yang Diberikan Bank Umum dan BPR, Statistik Ekonomi dan 
Keuangan Indonesia, Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/
Default.aspx
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Box 2
Penerimaan Pajak di Tahun 2021

Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami guncangan yang hebat 
akibat pandemi COVID-19, aktivitas ekonomi melambat secara signifikan 
sehingga menyebabkan turunnya basis penerimaan pajak. Selain itu, 
kemampuan finansial Wajib Pajak juga turun signifikan, memperburuk 
tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menjalankan fungsi 
budgetair pajak.

Namun demikian, penurunan penerimaan pajak di masa sulit merupakan 
hal yang ‘normal’ atau sebagai perwujudan fungsi pajak sebagai automatic 
stabilizer di periode resesi (lihat diskusi pada bab sebelumnya). Pada akhir 
tahun 2020, penerimaan pajak mencapai sekitar Rp 1072 triliun, atau jauh 
di bawah realisasi penerimaan tahun 2019 maupun perkiraan awal saat 
penyusunan APBN 2020 sebelum pandemi melanda.

Memasuki tahun 2021, penerimaan pajak masih dihantui ketidakpastian 
akibat dinamisnya penyebaran COVID-19, baik di dalam maupun luar 
negeri. Oleh karena itu, meskipun pada akhir tahun 2020 indikator aktivitas 
manufaktur dan perdagangan internasional sudah mulai membaik, outlook 
penerimaan pajak diperkirakan masih moderat, belum mencapai proyeksi 
pada APBN 2021.

Hal ini tidak lepas dari baseline aktivitas yang baru mulai pulih dari titik 
terburuk di tahun 2020, sehingga belum mendekati pre-pandemic level. 
Pada saat yang sama, akhir semester I 2021 ditandai dengan eskalasi 
kasus harian COVID-19 sebagai dampak dari penyebaran varian Delta di 
Indonesia. Dengan kebijakan restriksi yang lebih ketat, aktivitas ekonomi 
menjadi terhambat, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan 
baseline penerimaan pajak.
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Memasuki akhir bulan Agustus 2021, kurva kasus harian COVID-19 
melandai dengan cepat dan terjaga pada level yang relatif manageable. 
Sementara itu, tren pemulihan aktivitas perdagangan internasional 
dan sektor manufaktur kembali berlanjut, meskipun tidak secepat laju 
di awal tahun 2021 (lihat [Gambar 5]). Akibatnya, penerimaan pajak 
terkait, misalnya PPN Dalam Negeri, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 Impor 
menunjukkan ekspansi yang menggembirakan.

Kondisi ini juga didukung dengan peningkatan beberapa harga komoditas 
utama di pasar internasional, misalnya komoditas energi dan bahan 
tambang, sehingga mendorong kinerja penerimaan pajak dari sektor terkait. 
Ditambah lagi, pada semester II 2021, dilakukan penyesuaian cakupan 
beberapa jenis insentif pajak PEN sehingga mendorong peningkatan 
penerimaan di akhir tahun 2021, khususnya dari jenis pajak PPh Pasal 25 
dan PPh Pasal 22 Impor. Kombinasi faktor-faktor tersebut mendorong 
laju pertumbuhan penerimaan pajak, terutama di paruh kedua tahun 2021 
yang pada akhirnya mampu melampaui perkiraan penerimaan dalam APBN 
2021. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2008, kinerja penerimaan pajak 
berhasil mencapai lebih dari 100%

Gambar 5 - Indeks Harga Komoditas dan Pertumbuhan Pajak 2021
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Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal 
Pajak melaksanakan survei daring sebagai bagian dari upaya 

monitoring dan evaluasi kebijakan pemberian insentif pajak PEN. Survei 
tahun 2020 dilakukan sebanyak dua kali, pada bulan Juli (21 Juli – 7 Agustus) 
dan Desember (8 – 28 Desember) dengan target responden Wajib Pajak 
strategis (memiliki peranan penerimaan pajak yang signifikan) di setiap 
kantor pelayanan pajak (KPP) seluruh Indonesia. Hasil survei tahun 2020 
sendiri cukup selaras dengan temuan pihak eksternal yang juga melakukan 
survei dampak pandemi, misalnya Badan Pusat Statistik (Juli 2020) dan 
Bank Dunia (First Round, Mei 2020).

Mengingat tantangan pandemi COVID-19 yang masih sangat dinamis di 
tahun 2021 dan pentingnya pemahaman (juga pemetaan) kondisi serta 
aspirasi Wajib Pajak, maka Kementerian Keuangan kembali melaksanakan 
survei PEN tahap III pada bulan Juli 2021 (12 Juli – 30 Juli). Namun 
demikian, untuk membangun insights bagi para pengambil kebijakan di 
Kementerian Keuangan, dibutuhkan lebih dari sekedar hasil analisis data 
survei PEN, terlebih lagi untuk mengukur dampak pemberian insentif Pajak 
PEN bagi Wajib Pajak pemanfaat. Sehingga, Direktorat Jenderal Pajak 
juga melakukan analisis data administratif (pelaporan SPT Wajib Pajak) 
untuk mendapatkan gambaran kondisi ketahanan dan pemulihan usaha 
Wajib Pajak di masa pandemi, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
pelaksanaan dan analisis hasil survei PEN 2020 – 2021.

Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan survei PEN tahun 2021 dan 
hasil analisisnya yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan 
tentang analisis data administratif. Adapun pembahasan pada subbab 
analisis data administratif akan difokuskan pada analisis pengaruh insentif 
pajak pada ketahanan dan pemulihan usaha (berdasarkan data pelaporan 
SPT).
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Survei PEN 2021

Pengumpulan data survei PEN 2021 dilaksanakan secara daring pada 
periode 12 Juli hingga 30 Juli, dengan fokus pada kondisi usaha Wajib 
Pajak dan evaluasi stimulus25. Selama periode tersebut, sebanyak 7.528 
responden mengikuti survei PEN 2021 dengan 63% merupakan pengambil 
keputusan/menduduki posisi manajerial. Secara umum, sebagaimana dua 
survei terdahulu, sebaran profil responden sudah representatif, mewakili 
target populasi baik dari sisi sebaran geografis, lapangan usaha, maupun 
kelompok omzetnya.

Berdasarkan profilnya, hampir dua pertiga, atau 65% dari responden 
merupakan Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas. Dari sisi 
ketenagakerjaan, sekitar 38% responden memiliki karyawan tetap antara 
2 hingga 50 orang. Sementara itu, sebagian besar responden, sekitar 
82%, memiliki pangsa pasar utama di dalam negeri. Lebih dari separuh 
responden (54%) memiliki peredaran usaha atau omzet setahun lebih dari 
Rp 5 miliar.

Hasil Survei PEN 2021: Kondisi Usaha Wajib Pajak
Salah satu tujuan pelaksanaan survei PEN 2021 adalah memotret kondisi 
pelaku usaha, satu tahun di periode pandemi. Sebagian besar responden, 
sekitar 72% masih mengalami penurunan aktivitas usaha, bahkan 34% dari 
keseluruhan responden menyatakan penurunan aktivitas usaha mencapai 
lebih dari 30%. Sementara itu, kondisi arus kas responden juga masih 
cukup tertekan di tahun 2021 ini dengan 30% pelaku usaha mengalami 
kesulitan likuiditas usaha dan 42% responden menyatakan kecukupan kas 

25 Evaluasi stimulus pada survei III (dan II) diperluas tidak hanya insentif pajak saja, tetapi meliputi 
insentif kepabeanan dan cukai, dan insentif pendapatan negara bukan pajak. Dalam bab ini analisis 
evaluasi stimulus hanya difokuskan pada insentif pajak.
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hanya hingga 3 bulan ke depan. Hal ini juga dibarengi dengan penggunaan 
kapasitas usaha yang masih belum maksimal di sebagian besar pelaku 
usaha, sekitar 96% responden menyatakan produksi saat ini masih kurang 
dari 100%.

Secara umum, berdasarkan hasil survei III, beberapa tantangan utama yang 
dihadapi pelaku usaha pada tahun 2021 adalah penurunan permintaan 
produk (dialami oleh 42% responden), penurunan kapasitas usaha yang 
belum maksimal karena penerapan protokol kesehatan (dialami oleh 32% 
responden), dan peningkatan biaya produksi (sekitar 10% pelaku usaha). 
Akibatnya, pelaku usaha menerapkan beberapa strategi untuk bertahan 
di masa pandemi, misalnya 30% responden memilih strategi pengaturan 
ulang terkait kepegawaian (jumlah pegawai, jam kerja, dan/atau gaji) dan 
25% pelaku usaha memilih melakukan pengetatan biaya produksi. Pilihan 
penutupan usaha dalam rangka efisiensi menjadi strategi yang paling 
sedikit dipilih oleh pelaku usaha, sekitar 5% dari responden.

Dari perspektif regional, wilayah Bali dan Nusa Tenggara masih mengalami 
tekanan terbesar akibat pandemi COVID-19, misalnya terlihat dari indikator 
penurunan aktivitas usaha. Berdasarkan hasil survei III, 52% pelaku usaha 
di wilayah Bali dan Nusa Tenggara melaporkan penurunan aktivitas usaha 
lebih dari 30% – jauh melampaui proporsi responden di wilayah lain (sekitar 
30 hingga 40 persen). Selain itu, hampir separuh pelaku usaha di wilayah 
Bali dan Nusa Tenggara, kurang lebih 46%, mengalami kesulitan likuiditas 
di tahun 2021 atau paling tinggi dibandingkan kelompok regional lainnya. 
Tekanan usaha yang dialami oleh pelaku usaha di Bali dan Nusa Tenggara 
sepertinya masih diakibatkan oleh penggunaan kapasitas usaha yang masih 
rendah. Sekitar 51% pelaku usaha di Bali dan Nusa Tenggara menyatakan 
bahwa utilisasi kapasitas produksi/usaha di tahun 2021 masih rendah atau 
kurang dari setengah kapasitas normal usaha – proporsi ini merupakan 
yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya.
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Gambar 6 - Penurunan Aktivitas Usaha Berdasarkan Kelompok Regional

Sementara itu, dari sisi sektoral, pelaku usaha di sektor industri pengolahan 
mulai menunjukkan aktivitas usaha yang cukup tinggi, meskipun masih 
belum mencapai kapasitas normalnya. Adapun sektor usaha yang masih 
mengalami tekanan cukup tinggi terutamanya berasal dari kelompok 
lapangan usaha Jasa Pendidikan, Konstruksi, Jasa Perusahaan, dan 
Penyediaan Akomodasi-Makanan Minuman, dimana responden yang 
bergerak pada sektor ini melaporkan penurunan aktivitas usaha setidaknya 
sebesar 30%. Secara umum, kondisi sektoral di tahun 2021 cukup beragam, 
tetapi beberapa sektor melaporkan penggunaan kapasitas produksi yang 
mencapai hingga 80% dari kondisi normal, misalnya sektor manufaktur, 
jasa kesehatan, jasa keuangan, dan pengadaan listrik.

Dari sisi kelompok omzet usaha, hasil survei III menunjukkan kecenderungan 
yang kuat pelaku usaha besar (omzet di atas Rp 100 miliar) mengalami 
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kenaikan aktivitas usaha hingga 30%, bahkan di atas 30%. Namun demikian, 
kelompok usaha kecil (omzet sampai dengan Rp 5 miliar) masih cukup 
terdampak pandemi, dengan penurunan aktivitas usaha lebih dari 30%. 
Tekanan pada usaha kecil juga tercermin pada kondisi kas usahanya, dimana 
terdapat indikasi yang kuat pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp 5 
miliar mengalami kesulitan likuiditas (kas yang tersedia tidak memadai). 
Sementara itu, indikasi awal pemulihan pelaku usaha besar (omzet di 
atas Rp 100 miliar) juga terlihat dari penggunaan kapasitas produksi yang 
setidaknya mencapai 80%, padahal sektor usaha kecil (omzet kurang dari 
Rp 5 miliar) cenderung masih beroperasi pada kapasitas rendah (kurang 
dari 50%).

Gambar 7 - Kondisi Usaha Berdasarkan Kelompok Omzet

Pemulihan aktivitas usaha yang belum begitu merata antar kelas usaha 
juga terlihat dari kelompok usaha dengan jumlah pekerja tinggi (lebih dari 
500 pegawai) mulai mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas usaha, 
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padahal kelompok usaha dengan jumlah pekerja 2 – 10 orang masih 
mengalami penurunan aktivitas usaha lebih dari 30%. Kondisi ini kembali 
tercermin pada kemampuan arus kas usaha, dimana usaha besar cenderung 
memiliki likuiditas memadai (lebih dari 6 bulan ke depan), sementara usaha 
kecil menyatakan kondisi kas usaha sudah tidak memadai. 

Terakhir, kondisi usaha responden survei III cukup kontras antara 
pemanfaat insentif dan non-pemanfaat. Secara umum, pelaku usaha 
pemanfaat insentif melaporkan kondisi aktivitas usaha yang lebih baik jika 
dibandingkan dengan pelaku usaha bukan pemanfaat insentif. Selain dari 
aktivitas usaha secara keseluruhan, pemanfaat insentif juga menyatakan 
tingkat kecukupan kas usaha yang lebih baik dan utilisasi aktivitas produksi 
yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan non-pemanfaat. Namun 
demikian, perbedaan antara pemanfaat dan non-pemanfaat tidak terlihat 
pada kelompok regional Bali dan Nusa Tenggara, dimana baik pemanfaat 
dan bukan pemanfaat insentif pajak masih mengalami tekanan usaha di 
tahun 2021.

Gambar 8 - Kondisi Usaha Pemanfaat dan Non Pemanfaat Insentif
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Hasil Survei PEN 2021: Evaluasi Insentif Pajak
Hal selanjutnya yang menjadi fokus pelaksanaan survei PEN 2021 adalah 
evaluasi pemanfaatan insentif pajak, khususnya di paruh pertama tahun 
2021. Berdasarkan hasil survei, sekitar 51% responden telah memanfaatkan 
stimulus pajak dan 49% sisanya mengaku belum memanfaatkan stimulus. 
Adapun beberapa alasan utama pelaku usaha belum memanfaatkan 
insentif adalah keterbatasan informasi (55% dari responden yang belum 
memanfaatkan), tidak memenuhi persyaratan (22%), dan tidak menjadikan 
program stimulus pajak sebagai prioritas saat ini (13%).

Secara umum, manfaat terbesar dari insentif pajak adalah manfaat 
keuangan (misalnya likuiditas) yang dirasakan oleh 64% responden, 
diikuti dengan manfaat peningkatan daya beli pekerja (28% pelaku usaha) 
dan manfaat operasional (8% dari responden). Sementara itu, separuh 
pemanfaat insentif menyatakan tidak ada kendala dalam pemanfaatan 
stimulus, tetapi sekitar 29% pemanfaat insentif menyatakan adanya 
kendala informasi yang memadai terkait program insentif pajak.

Dilihat dari tiap-tiap jenis insentif pajak PEN, tingkat pemanfaatan insentif 
oleh pelaku usaha cukup beragam tetapi dengan tingkat kepuasan 
pemanfaatan insentif yang tinggi untuk seluruh jenis insentif. Berdasarkan 
tingkat pemanfaatan insentif oleh responden survei PEN 2021, insentif pajak 
yang paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha berturut-turut adalah 
insentif PPh Pasal 21 DTP, pengurangan PPh Pasal 25, pembebasan PPh 
Pasal 22 Impor, PPh Final UMKM DTP, dan relaksasi batasan pengembalian 
pendahuluan PPN. Sementara itu, tingkat kepuasan pemanfaatan insentif 
pajak mencapai lebih dari 90% untuk seluruh jenis insentif (responden yang 
menjawab “bermanfaat” atau “sangat bermanfaat”).
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Berdasarkan hasil survei PEN 2021, tingkat pemanfaatan dan kepuasan 
pemanfaat insentif cukup tinggi. Namun demikian, masih cukup banyak 
responden yang mengaku belum memanfaatkan program insentif pajak 
dan keterbatasan informasi yang memadai masih menjadi kendala terbesar, 
baik bagi pelaku usaha yang belum memanfaatkan insentif maupun yang 
telah memanfaatkan.

Hasil Survei PEN 2021: Optimisme Pelaku Usaha
Bagian terakhir dari survei PEN 2021 adalah pandangan pelaku usaha 
tentang dukungan fiskal dan non-fiskal serta kondisi perekonomian 
domestik di masa mendatang. Bagi sebagian besar responden, lebih dari 
50%, stimulus fiskal yang masih dibutuhkan adalah insentif PPh Pasal 21 
DTP dan pengurangan PPh Pasal 25. Sementara itu, sekitar 22-26% dari 
responden menyatakan masih membutuhkan dukungan insentif pajak 
berupa PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 23, dan pembebasan 
PPh Pasal 22 Impor. Sementara itu, mayoritas pelaku usaha, atau sekitar 
88% dari keseluruhan responden, menginginkan perpanjangan waktu 
insentif pajak hingga bulan Desember 2021.

Selain membutuhkan stimulus fiskal, dukungan non-fiskal juga masih 
dibutuhkan oleh para pelaku usaha, terutama subsidi gaji/upah karyawan, 
diikuti dengan kemudahan perizinan usaha, keringanan tagihan listrik, 
dan bantuan kredit usaha. Selaras dengan stimulus fiskal, 86% responden 
menginginkan perpanjangan waktu pemberian stimulus non-fiskal hingga 
akhir tahun 2021.

Selanjutnya, para pelaku usaha masih memandang kondisi perekonomian 
domestik dengan penuh ketidakpastian, setidaknya untuk enam bulan ke 
depan. Pandangan jangka pendek, tiga bulan mendatang, didominasi oleh 
persepsi yang cenderung negatif dari sekitar 74% pelaku usaha (pandangan 
“sangat negatif”, “negatif”, maupun “ragu-ragu”). Sementara itu, persepsi 
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negatif tersebut relatif membaik untuk pandangan ekonomi enam bulan 
mendatang – turun dari 74% menjadi sekitar 64%.  Adapun faktor yang 
mempengaruhi outlook perekonomian para pelaku usaha adalah upaya 
penanganan pandemi oleh pemerintah, perkembangan kasus COVID-19, 
program vaksinasi masal, dan kemampuan daya beli masyarakat.

Tidak dapat dimungkiri, persepsi pelaku usaha yang belum begitu confident 
sangat dipengaruhi oleh eskalasi kasus harian COVID-19 akibat gelombang 
Delta, khususnya di periode Juli – Agustus 2021. Peningkatan kasus 
harian mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan restriksi 
yang lebih ketat, terlebih di saat puncak gelombang Delta pada medio-Juli 
hingga awal Agustus 2021, berbarengan dengan periode survei PEN 2021.
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Analisis Survivabilitas Usaha 2021

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak telah menyelesaikan analisis 
data administratif (data pelaporan SPT) untuk memotret kondisi usaha 
Wajib Pajak. Dalam hasil analisis 2020, dilakukan perbandingan antara 
perubahan kinerja ekonomi dari kelompok Wajib Pajak yang memanfaatkan 
insentif pajak dengan kelompok Wajib Pajak bukan pemanfaat insentif. 
Secara umum, hasil analisis data administratif menunjukkan tekanan 
pandemi yang lebih moderat pada Wajib Pajak pemanfaat insentif, baik dari 
sisi perubahan penjualan, pembelian, maupun pengurangan tenaga kerja.

Melanjutkan hasil analisis yang dilakukan pada tahun 2020, Direktorat 
Jenderal Pajak kembali melakukan analisis survivabilitas usaha tahun 
2021 dengan menggunakan data pelaporan SPT Masa PPN, SPT Masa 
PPh Pasal 21, dan SPT Tahunan PPh Badan. Adapun fokus utama analisis 
survivabilitas tahun 2021 adalah kondisi usaha Wajib Pajak dan perubahan 
beberapa indikator aktivitas usaha, misalnya perubahan peredaran usaha, 
pembelian/penjualan (dalam dan luar negeri) – antara pemanfaat insentif 
dan non-pemanfaat.

Berdasarkan angka perubahan omzet tahun 2020 – 2021, beberapa sektor 
usaha sudah menunjukkan indikasi awal pemulihan, misalnya saja sektor 
Pertanian, Industri Pengolahan, dan Jasa Kesehatan. Pada tiga kelompok 
sektor dengan tingkat pemulihan tertinggi ini, lebih dari 60% pelaku usaha 
sudah menunjukkan pertumbuhan peredaran usaha di tahun 2021. 
Sementara itu, terdapat beberapa sektor yang masih terdampak, dengan 
sekitar 60% pelaku usaha masih belum mengalami pertumbuhan omzet di 
tahun 2021, yaitu sektor Akomodasi dan Makanan Minuman, Kebudayaan 
dan Hiburan, serta Konstruksi.
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Di samping itu, berdasarkan kelompok peredaran usaha, kemampuan 
usaha untuk bertahan dan pulih pada tahun 2021 cenderung berbanding 
lurus dengan skala usaha. Semakin tinggi omzet Wajib Pajak, tingkat 
resiliensi usaha di masa pandemi cenderung lebih tinggi. Data administratif 
menunjukkan bahwa kelompok usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp 
2,5 miliar memiliki proporsi kategori Wajib Pajak yang belum mengalami 
pertumbuhan peredaran usaha di tahun 2021 (57% masih belum tumbuh). 
Sebaliknya, kategori usaha dengan omzet lebih dari Rp 1 triliun memiliki 
proporsi Wajib Pajak yang belum tumbuh di tahun 2021 yang paling kecil 
(sekitar 28% pelaku usaha masih belum mengalami pertumbuhan omzet).

Selanjutnya dalam analisis survivabilitas 2021 adalah perbandingan kinerja 
keuangan pemanfaat insentif dengan bukan pemanfaat, untuk masing-
masing jenis insentif pajak. Secara umum, kinerja pembelian maupun 
penjualan pelaku usaha pemanfaat insentif pajak cenderung lebih baik 
dibandingkan non-pemanfaat di tahun 2021.

Untuk pemanfaat insentif relaksasi restitusi PPN dipercepat, kinerja 
penjualan ekspor di tahun 2021 cenderung menunjukkan tren pemulihan, 
untuk seluruh kelompok skala usaha. Perbaikan penjualan ekspor ini 
dirasakan oleh Wajib Pajak di seluruh kelompok wilayah/regional. Tidak 
hanya dari sisi kinerja penjualan ekspor, pemanfaat insentif relaksasi 
restitusi PPN dipercepat juga menunjukkan tren pemulihan penjualan 
lokal yang lebih tinggi – baik pada seluruh kelas usaha maupun kelompok 
regional. Indikator lain yang juga menunjukkan tren pemulihan adalah 
pembelian lokal. Hasil analisis data administratif menunjukkan Wajib 
Pajak pemanfaat insentif relaksasi restitusi PPN dipercepat mengalami 
pertumbuhan pembelian lokal yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 
pelaku usaha non-pemanfaat.
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Sementara itu, tren perbaikan aktivitas usaha juga ditunjukkan oleh 
pemanfaat insentif pengurangan PPh Pasal 25 di tahun 2021. Dari sisi 
penjualan lokal, pemanfaat insentif pengurangan PPh Pasal 25 menunjukkan 
pertumbuhan penjualan lokal yang lebih baik jika dibandingkan dengan 
pelaku usaha non-pemanfaat. Kinerja penjualan lokal yang lebih baik ini 
terlihat baik pada seluruh kelompok skala usaha maupun wilayah. Selain 
penjualan lokal, pemanfaat insentif pengurangan PPh Pasal 25 juga 
mengalami pemulihan pembelian impor yang lebih baik dibandingkan 
dengan bukan pemanfaat insentif. Meskipun perbaikan kinerja pembelian 
impor terjadi pada seluruh kelompok omzet, tren pemulihan ini lebih banyak 
terjadi di wilayah Jawa (pemulihan impor signifikan secara statistik). Pada 
saat yang sama, pelaku usaha pemanfaat insentif pengurangan PPh Pasal 
25 juga menunjukkan indikasi pemulihan pembelian lokal yang lebih baik, 
jika dibandingkan non-pemanfaat. Tren pemulihan pembelian lokal yang 
lebih baik ini terjadi pada seluruh skala usaha dan pada seluruh kelompok 
regional.

Selanjutnya, pelaku usaha yang memanfaatkan insentif pajak pembebasan 
PPh Pasal 22 Impor juga melaporkan indikasi awal pemulihan usaha 
di tahun 2021 – setidaknya berdasarkan data SPT Masa PPN dan SPT 
Tahunan PPh Badan. Misalnya saja, para pemanfaat insentif pembebasan 
PPh Pasal 22 Impor mengalami kenaikan penjualan lokal yang lebih tinggi 
pada tahun 2021 jika dibandingkan pelaku usaha non-pemanfaat insentif. 
Pertumbuhan penjualan lokal ini terlihat pada seluruh kelompok omzet 
dan di hampir seluruh kelompok regional, terutama pulau Jawa, Sumatera, 
Kalimantan, dan Sulawesi. Selain itu, pelaku usaha yang memanfaatkan 
insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor juga melaporkan pemulihan 
pembelian impor yang lebih baik di tahun 2021 jika dibandingkan dengan 
non-pemanfaat insentif, untuk seluruh kategori omzet dan seluruh 
kelompok wilayah. Indikator lainnya yang juga menunjukkan tren pemulihan 
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lebih baik adalah pembelian lokal di tahun 2021. Sebagaimana indikator 
lainnya, para Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pembebasan PPh 
Pasal 22 Impor melaporkan kenaikan pembelian lokal yang lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan bukan pemanfaat insentif. 

Terakhir, indikator ketahanan dan pemulihan usaha yang dipotret oleh 
analisis data administratif adalah perubahan jumlah pegawai tetap di tahun 
2021. Berdasarkan data SPT Masa PPh Pasal 21, pemanfaat insentif PPh 
Pasal 21 DTP melaporkan pemulihan yang lebih baik dibandingkan dengan 
pelaku usaha non-pemanfaat insentif. Meskipun sama-sama mengalami 
penurunan jumlah pegawai tetap di tahun 2021, tingkat penurunan jumlah 
pegawai pada pelaku usaha pemanfaat insentif cenderung lebih rendah 
jika dibandingkan dengan non-pemanfaat insentif. Pemanfaat insentif 
melaporkan penurunan jumlah pegawai tetap sekitar 4% di sepanjang 
tahun 2021, lebih rendah jika dibandingkan dengan penurunan yang 
dilaporkan oleh non-pemanfaat (8%).

Secara umum, program insentif pajak PEN di tahun 2021 tetap mampu 
memberikan manfaat bagi pelaku usaha, baik berdasarkan hasil survei PEN 
2021 maupun analisis data administratif. Selain membantu ketahanan 
usaha Wajib Pajak di masa pandemi, data pelaporan SPT di tahun 2021 
juga menunjukkan indikasi pemulihan aktivitas usaha, khususnya 
pada kelompok Wajib Pajak pemanfaat insentif pajak yang lebih baik 
dibandingkan dengan non-pemanfaat insentif.
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“Tantangan yang kita hadapi 
kali ini benar-benar berbeda, 

demikian pula tantangan 
desain kebijakan insentif 

pajaknya”

Yon Arsal
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang 

Kepatuhan Pajak

BEHIND THE SCENES : POLICY DESIGN

BAB 4

Meramu Kebijakan 
Insentif Pajak di Awal 
Pandemi
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26 Fungsi ini juga dikenal dengan fungsi budgetair

27 Fungsi pajak sebagai alat kebijakan pemerintah, misalnya pajak untuk membatasi konsumsi 
produk tertentu melalui model Pigouvian Tax dan insentif pajak untuk mencapai tujuan tertentu di 
bidang perekonomian, seperti tax holiday untuk mendorong investasi.

Pada masa krisis, pemerintah memegang peranan penting untuk 
melindungi segenap warga negara dari berbagai dampak negatif yang 

timbul, misalnya dari aspek sosial kemasyarakatan dan perekonomian. 
Pandemi COVID-19 merupakan kombinasi krisis kesehatan dan 
perekonomian yang, tidak dapat dimungkiri, menyebabkan disrupsi di 
hampir seluruh elemen kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang 
ekonomi, hantaman pagebluk membutuhkan intervensi yang signifikan, 
baik untuk membantu masyarakat maupun para pelaku usaha terdampak, 
khususnya melalui intervensi fiskal.

Mengingat luasnya dampak pandemi di Indonesia, pemerintah perlu 
memanfaatkan seluruh sumber daya fiskal yang dimiliki untuk memberikan 
dukungan komprehensif, dalam bentuk peningkatan belanja pemerintah, 
relaksasi pendapatan negara, dan penguatan fungsi pembiayaan anggaran. 
Selama ini, fungsi kebijakan fiskal yang lebih menonjol untuk memberikan 
bantuan langsung kepada masyarakat adalah fungsi belanja pemerintah, 
misalnya dalam bentuk pengeluaran subsidi, bantuan sosial, dan lainnya. 
Kebijakan pajak sendiri lebih banyak dikenal sebagai sumber utama 
pendapatan negara26 (kurang lebih 70% dari total pendapatan negara). 
Padahal, kebijakan pajak juga digunakan sebagai salah satu instrumen 
kebijakan fiskal untuk memberikan dukungan pada perekonomian 
domestik, usaha kecil, investasi dalam negeri, dan kesejahteraan 
masyarakat – yang seluruhnya telah dilaporkan secara berkala melalui 
Laporan Belanja Perpajakan.

Pada masa pandemi, fungsi regulerend27 pajak semakin menonjol seiring 
dengan aktivitas ekonomi yang melambat sehingga menyebabkan 
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tergerusnya basis penerimaan pajak dan pentingnya peran kebijakan 
relaksasi pajak untuk membantu masyarakat di masa krisis. Selama tahun 
2020 dan 2021 (juga dilanjutkan terbatas di tahun 2022), pemerintah 
memberikan berbagai insentif perpajakan sebagai bagian dari program 
Pemulihan Ekonomi Nasional dengan tujuan utama meringankan dampak 
pandemi bagi para pelaku dan sektor usaha. Dalam perjalanannya, insentif 
pajak juga berkembang sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga 
daya beli masyarakat, mendukung usaha kecil di masa pandemi, dan 
membantu upaya penanggulangan COVID-19. 

Perumusan suatu kebijakan tentunya melalui proses, pertimbangan, dan 
dinamika yang tidak akan terlihat dari naskah maupun dokumen yang 
merupakan produk akhir kebijakan. Terlebih lagi di masa pandemi, di 
mana para policymakers menghadapi tantangan yang lebih kompleks, baik 
dari sisi pembatasan sosial, perubahan pola kerja, dan kendala-kendala 
teknis maupun non-teknis lainnya. Tantangan serupa juga dihadapi dalam 
upaya perumusan kebijakan insentif pajak di masa pandemi, ketika para 
pembuat kebijakan berhadapan dengan situasi yang benar-benar berbeda 
tanpa ada rujukan pengalaman masa lampau. Oleh karena itu, bagian ini 
akan mengulas tentang proses dan dinamika yang terjadi di balik layar 
perumusan kebijakan insentif pajak COVID-19.

Hal yang akan tercakup dalam bagian ini meliputi tantangan, dilemma, 
dan constraints yang dihadapi oleh para perumus kebijakan insentif pajak 
COVID-19. Selain tantangan dari sisi konsep dan kerangka kebijakan, 
bagian ini juga akan mengulas dinamika dari sisi teknis penyusunan aturan, 
khususnya adaptasi pola kerja di masa pembatasan sosial dan kebutuhan 
penyelarasan kebijakan dengan dinamika pandemi yang terus berkembang.
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Awal Pandemi: Tantangan Tak Kasat 
Mata dari Negeri Seberang

Bagi Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, 
minggu terakhir di bulan Januari 2020 menjadi salah satu periode yang 
berkesan. “Tak lama setelah pelantikan (sebagai staf ahli, ed.) tanggal 
23 Januari (2020. Ed), Menteri Keuangan mengadakan Rapat Pimpinan 
Terbatas untuk membahas langkah tindak lanjut terkait penyebaran virus 
di Tiongkok dan beberapa kasus yang mirip”, ungkap Yon menjelaskan awal 
mula proses perancangan kebijakan terkait COVID-19. “Saat itu, tingkat 
kedaruratannya belum begitu terbaca”, Yon menambahkan, “pembahasan 
risiko pada saat itu, apalagi dengan data dan informasi yang terbatas, masih 
mempertimbangkan skenario layaknya kasus Swine Flu28 yang terjadi 
pada tahun 2009, apalagi, saat itu, WHO [World Health Organization] 
baru menerbitkan panduan umum dan mengirimkan tim investigasi ke 
Tiongkok, sehingga segala sesuatunya masih sangat dinamis”, ujar Yon, 
“Sehingga yang bisa kita lakukan adalah memetakan berbagai skenario dan 
bentuk dukungan pemerintah yang mungkin diberikan bagi masyarakat 
terdampak.”

Pada awal tahun 2020, risiko penyebaran COVID-19 masih belum 
terpetakan dengan baik, apalagi bukti penularan virus antar manusia 
masih terbatas29 dan belum dapat disimpulkan secara tegas. Saat itu, 
WHO menyusun panduan prosedur dan rekomendasi penanganan risiko 
penyebaran dengan berdasarkan pengalaman serupa di masa lalu terkait 

28 Pandemi flu tahun 2009 yang disebabkan oleh virus H1N1, yang berlangsung dari Juni 2009 
hingga Agustus 2010.

29 Pada 14 Januari 2020, rilis WHO menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan penyebaran virus 
antarmanusia dan risiko ini sangat dimungkinkan seperti pengalaman penanganan SARS dan 
MERS. 
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penanganan virus SARS dan MERS. Bagi pemerintah, risiko kesehatan 
masih menjadi perhatian utama di awal tahun 2020, sementara, risiko 
perekonomian diperkirakan relatif terbatas. “Saat itu, yang menjadi 
prioritas adalah bagaimana pemerintah merespons risiko kesehatan dari 
virus misterius. Shock perekonomian sendiri diprediksi lebih banyak terjadi 
pada sisi supply pelaku usaha yang tergantung pada impor dan dampak 
langsung pada sektor pariwisata serta sektor penunjangnya”, ungkap Yon 
tentang gambaran topik pembahasan di bulan Januari 2020.

Oleh karena itu, pada bulan Februari 2020, pemerintah meluncurkan 
paket stimulus pertama untuk memberikan dukungan perekonomian 
domestik melalui kebijakan percepatan belanja negara, stimulus belanja 
untuk melindungi kelompok rentan, dan insentif sektor pariwisata. 
Pada stimulus ini, insentif pajak masih belum menjadi bagian dari 
kebijakan dukungan fiskal yang diberikan oleh pemerintah – intervensi 
fiskal masih menitikberatkan fungsi expenditure. Yon menambahkan, 
“Pasca pembahasan skenario dukungan pemerintah, tim Kementerian 
Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak bergerak cepat untuk 
mempersiapkan berbagai kemungkinan insentif yang dapat diberikan. 
Hasil dari pembahasan dan koordinasi dengan berbagai stakeholders 
terkait, kemudian dirumuskan dalam kebijakan insentif pajak di awal bulan 
Maret (bagian dari paket stimulus II, 13 Maret 2020. Ed).”

Bagi policymakers, situasi di bulan Januari 2020 begitu menantang dengan 
risiko pandemi yang masih dinamis, demikian pula dengan kemungkinan 
dampaknya bagi perekonomian dan pelaku usaha di dalam negeri. Bukan 
tanpa alasan, pada bulan Januari 2020, ancaman COVID-19 masih relatif 
terbatas dengan episentrum penyebaran di Tiongkok dan pelaporan kasus 
dunia yang belum begitu tinggi (per 27 Januari 2020, total kasus COVID-19 
di seluruh dunia mencapai sekitar 2.900 kasus dengan 2.869 di antaranya 
dilaporkan di Tiongkok). Sehingga, asesmen risiko dan kemungkinan 
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dampak COVID-19 pada perekonomian menjadi kurang andal. Dari sisi 
formulasi kebijakan insentif perpajakan, tantangannya semakin kompleks 
mengingat pemerintah belum pernah memberikan relaksasi pajak yang 
sifatnya khusus di masa krisis. Akibatnya, tahapan penyusunan kebijakan 
insentif pajak benar-benar dimulai dari titik awal, yaitu menentukan bentuk 
fasilitas yang dapat diberikan. 

Langkah Selanjutnya: Tujuan, Prinsip, 
dan Keterbatasan

“Tantangan yang kita hadapi kali ini benar-benar berbeda, demikian pula 
tantangan desain kebijakan insentif pajaknya, (sehingga. Ed) proses 
merancang kebijakan insentif menjadi perlu dimulai dari hal-hal yang 
sifatnya mendasar, misalnya tujuan dari pemberian insentif dan prinsip-
prinsip fundamental yang perlu diperhatikan”, ujar Yon ketika menjelaskan 
tentang concern utama pada saat itu. Yon juga menambahkan, “Ketika 
tujuannya adalah membantu masyarakat dan pelaku usaha, tentunya 
perlu dielaborasi lagi jenis bantuan apa yang dibutuhkan Wajib Pajak serta 
apa yang bisa kita (Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Ed) 
berikan dalam bentuk insentif.”

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, insentif pajak (secara umum) bukanlah 
sesuatu yang baru karena selama ini sudah banyak diberikan dalam bentuk 
tax expenditure, misalnya tax holiday, tax allowance, dan super deduction. 
Namun, relaksasi pajak tersebut diberikan bukan dalam kondisi krisis atau 
bertujuan untuk membantu Wajib Pajak di masa sulit. Belanja perpajakan 
yang dikenal lebih diutamakan untuk mendukung perekonomian, investasi, 
maupun membantu kesejahteraan masyarakat. Khusus kelonggaran pajak 
di masa krisis, regulasi yang pernah diterbitkan adalah relaksasi aturan 



- 78 -

INSENTIF PAJAK PANDEMI COVID-19

sumbangan yang dapat dicatat sebagai biaya pengurang penghasilan Wajib 
Pajak, misalnya saat bencana alam gempa bumi di Yogyakarta 2006 silam. 
Akan tetapi, insentif pajak ini tidak secara langsung diberikan kepada pihak 
yang membutuhkan, dalam hal ini korban bencana. Tidak salah memang 
jika proses formulasi aturan insentif pajak di awal tahun 2020 merupakan 
pengalaman baru bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam situasi krisis, misalnya krisis ekonomi, tantangan yang dihadapi oleh 
masyarakat dan dunia usaha utamanya dari sisi finansial: penurunan (atau 
bahkan) hilangnya pendapatan, baik akibat turunnya pemasukan maupun 
meningkatnya pengeluaran. Oleh karena itu, dari perspektif kebijakan 
pajak, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa kelonggaran 
pembayaran pajak, sehingga Wajib Pajak dapat mengalokasikan kembali 
pos pengeluaran pajak untuk operasional usaha ataupun kebutuhan 
lainnya. “Melalui insentif pajak ini, pemerintah berupaya meringankan 
cashflow Wajib Pajak, apalagi asesmen saat itu menunjukkan disrupsi yang 
dihadapi lebih banyak dari sisi supply akibat terganggunya jalur distribusi, 
khususnya dari Tiongkok”, ungkap Yon terkait hasil pembahasan rancangan 
relaksasi pajak di awal tahun 2020, “Harapannya, pada saat itu, penurunan 
kewajiban pajak dapat digunakan oleh perusahaan untuk kompensasi 
kenaikan biaya.”

Mengingat kerangka pemberian insentif merupakan bagian dari kebijakan 
pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tentunya 
perancangan regulasi terkait tetap berpatokan pada prinsip tata kelola 
yang baik dan kehati-hatian, tanpa mengurangi nilai manfaat insentif yang 
diberikan. Dengan kata lain, pemerintah perlu menyeimbangkan fungsi 
pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal melalui insentif pajak (regulerend) 
dan fungsi pajak sebagai sumber utama pendapatan negara (budgetair). 
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“Dalam upaya balancing dua fungsi pajak tersebut, pada dasarnya insentif 
pajak tidak lepas dari prinsip timely, targeted, dan temporary30, yang 
mungkin sebelumnya belum sepenuhnya kita implementasikan (dalam tax 
expenditure. Ed)”, ujar Yon tentang prinsip dasar pemberian stimulus fiskal, 
“Sehingga, dalam merancang insentif saat ini, kita berupaya untuk terus 
berpegangan pada prinsip 3T tersebut.”

Hal krusial berikutnya setelah penentuan tujuan pemberian insentif adalah 
acuan atau instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk memberikan 
insentif. Berdasarkan ketentuan saat ini, pengaturan tentang kebijakan 
pajak dapat dilakukan melalui pembentukan undang-undang (paling tinggi) 
hingga penyusunan Peraturan Menteri Keuangan. Dilihat dari prinsip 
pemberian stimulus (3T), pemilihan jenis aturan yang akan digunakan 
sebagai landasan pemberian insentif pajak sangat erat kaitannya dengan 
prinsip pertama, yaitu timely. Secara singkat, timely dapat diartikan bahwa 
kebijakan stimulus hendaknya diberikan di saat masyarakat membutuhkan, 
yaitu pada saat krisis. Namun, prinsip timely juga memiliki makna bahwa 
masyarakat dapat memanfaatkan stimulus dengan mudah, baik dari 
sisi ketentuan yang relatif terbuka maupun administrasi yang tidak 
menyulitkan pemanfaatnya. Jika dilihat dari jangka waktu penyusunannya, 
aturan yang paling tepat untuk mengatur pemberian insentif pajak adalah 
Peraturan Menteri Keuangan. Bentuk aturan ini tidak hanya relevan dari sisi 
prinsip timely, tetapi juga memungkinkan pemerintah menerapkan prinsip 
targeted, khususnya di situasi yang serba tidak pasti dan sangat dinamis.

30 Prinsip ini pertama kali disampaikan oleh Larry Summers (mantan Menteri Keuangan Amerika 
Serikat) dalam penyampaian pandangannya tentang program pemberian stimulus fiskal untuk 
menanggulangi dampak Krisis Finansial Global 2008.
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Secara sederhana, prinsip targeted mensyaratkan pemberian insentif 
diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dan dapat 
membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pemberian stimulus. 
Melalui pengaturan insentif dengan Peraturan Menteri Keuangan, 
pemerintah dapat memberikan insentif hanya kepada kelompok 
pelaku usaha yang diperkirakan paling terdampak. Namun, mengingat 
asesmen dampak perekonomian, khususnya di awal tahun 2020, masih 
belum begitu andal, risiko exclusion error masih cukup signifikan. Sangat 
dimungkinkan, tekanan perekonomian akan meluas ke kelompok pelaku 
usaha yang pada asesmen awal diperkirakan belum/tidak membutuhkan 
uluran tangan pemerintah. “Di akhir Januari (2020. Ed), data dan informasi 
masih sangat terbatas, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya exclusion 
error jika seandainya shock ekonomi melebar ke sektor-sektor lainnya”, 
ujar Yon tentang salah satu dilema di awal perumusan kebijakan insentif 
pajak, “Dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan, perubahan 
ketentuan insentif dapat dilakukan dengan lebih cepat, sehingga dapat 
menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat itu, atau 
kurang lebih selaras dengan prinsip timely dan targeted.”

Prinsip terakhir, temporary, juga lebih tepat diterapkan jika ketentuan 
pemberian insentif diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Secara 
umum, prinsip temporary menekankan bahwa stimulus fiskal hanya 
diberikan pada masa krisis dan pemberian stimulus berkepanjangan 
hanya akan menciptakan inefisiensi pengeluaran negara. “Selama ini, tax 
expenditure  yang kita kenal cenderung tidak mengenal jangka waktu berlaku, 
fasilitas pajak dapat dinikmati oleh Wajib Pajak selama belum dicabut oleh 
pemerintah”, demikian penjelasan Yon, “Karena rancangan insentif kali ini 
merupakan bantuan khusus di masa krisis, prinsip temporary menjadi salah 
satu faktor penting yang harus diperhatikan”. Kemungkinan pencantuman 
jangka waktu pemberian insentif memang dimungkinkan pada jenis 
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peraturan lain, tidak hanya melalui Peraturan Menteri Keuangan. Namun, 
situasi yang begitu dinamis tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk 
mengestimasi lama periode krisis akibat wabah virus ini. “Dengan berbagai 
keterbatasan yang dihadapi di awal tahun 2020, akhirnya diputuskan 
bahwa insentif pajak lebih tepat jika diatur dengan Peraturan Menteri 
Keuangan, berlaku selama 6 bulan dan kemudian dapat diperpanjang 
sesuai dengan kondisi terkini”, ungkap Yon tentang upaya penentuan dasar 
hukum pemberian insentif di tahun 2020.

Meskipun pengaturan dengan Peraturan Menteri Keuangan relatif 
sejalan dengan prinsip 3T pemberian stimulus fiskal, bentuk aturan ini 
juga membawa konsekuensi terbatasnya jenis kelonggaran pajak yang 
dapat diberikan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
terdapat 3 jenis fasilitas pajak yang dapat diberikan melalui Peraturan 
Menteri Keuangan yaitu pengurangan, pembebasan, dan pajak ditanggung 
pemerintah. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah penyusunan 
bauran kebijakan yang tepat antara lain kombinasi jenis fasilitas dan jenis 
pembayaran pajak yang dapat memberikan keringanan likuditas bagi para 
pelaku usaha.

Intensi Kebijakan dan Translasinya

Bagi tim teknis, salah satu tugas yang paling menantang dalam proses 
formulasi kebijakan adalah ‘menerjemahkan’ gagasan, konsep, dan tujuan 
ke dalam naskah peraturan. “Bagi kami di tim teknis, langkah pertama 
yang kami lakukan adalah mengumpulkan dan mencerna beraneka ragam 
informasi hasil rapat pimpinan tentang usulan pemberian insentif pajak”, 
ungkap Carolina Candri Prihandinisari, Kepala Seksi Peraturan Pemotongan 
dan Pemungutan Pajak Penghasilan di Direktorat Peraturan Perpajakan II, 
Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Candri, kondisi saat itu cukup membuatnya 
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kewalahan, “Masalahnya, kami (tim teknis. Ed) tidak mengikuti rapat 
pimpinan terkait, berbeda dengan kondisi saat ini dengan adanya fasilitas 
Zoom relay, sehingga sangat mengandalkan informasi dari pihak-pihak 
yang mengetahui hasil dan arahan rapat saat itu.” 

Setelah proses pengumpulan informasi awal dan pemahaman tujuan 
utama insentif pajak untuk memberikan dukungan cashflow bagi Wajib 
Pajak terdampak, maka langkah selanjutnya yang diambil oleh tim teknis 
adalah pemetaan jenis pembayaran pajak terkait. Dalam sistem perpajakan 
Indonesia, terdapat beberapa jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib 
Pajak. Dari sisi pembayarannya, terdapat pajak yang dibayarkan sendiri 
oleh Wajib Pajak dan pajak yang dipungut atau dipotong oleh pihak lain. 
Sementara itu, dari jenis pengenaannya, terdapat jenis pajak langsung 
yang ditanggung oleh Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan dan jenis 
pajak tidak langsung yang pengenaannya dapat dilimpahkan ke pihak lain 
contohnya Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi 
secara tepat, mana saja jenis pembayaran pajak yang, jika diberikan 
relaksasi, dapat memberikan “tambahan” cashflow bagi Wajib Pajak.

“Dengan berpegangan pada prinsip targeted, tentunya insentif pajak untuk 
jenis pajak tidak langsung bukanlah pilihan yang tepat, misalnya Pajak 
Pertambahan Nilai. Pertama, beban pajaknya dipikul oleh konsumen akhir, 
sedangkan administrasinya ada pada setiap rantai produksi dan distribusi. 
Pengurangan pajak pertambahan nilai belum tentu dirasakan sepenuhnya 
oleh masyarakat”, demikian penjelasan Yon tentang tantangan pemilihan 
jenis insentif pajak, “Sehingga, pilihan yang diambil adalah insentif pajak 
untuk jenis pajak penghasilan”. Berdasarkan ketentuan yang ada, beberapa 
pajak penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak seperti tercantum 
dalam tabel berikut:
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Tabel 3 - Beberapa jenis kredit pajak penghasilan

Jenis Pajak Penghasilan 
(PPh)

Dasar Pengenaan 
(Umum)

Mekanisme 
Pembayaran (Umum)

PPh 21 Atas penghasilan Orang 
Pribadi sehubungan 
dengan pekerjaan (mis. 
Karyawan)

Dipotong oleh pemberi 
penghasilan, mis. 
Karyawan dipotong oleh 
pemberi kerja

PPh 22 Atas penyerahan atau 
transaksi dengan 
pemungut PPh, mis. 
Transaksi dengan 
bendahara pemerintah

Dipungut dan disetorkan 
oleh pemungut PPh, mis. 
Bendahara pemerintah

PPh 22 Impor Atas transaksi impor Dibayarkan sekaligus 
pada saat impor, mis. 
Bersamaan dengan bea 
masuk dan pungutan 
lain terkait.

PPh 23/26 Atas penghasilan yang 
diterima oleh Wajib 
Pajak Badan, umumnya 
terkait Bunga, Dividen, 
dan Royalti.

Umumnya dipotong dan 
disetorkan oleh pemberi 
penghasilan.

PPh 25 Umumnya berdasarkan 
perkiraan pajak terutang 
setahun.

Dibayarkan oleh Wajib 
Pajak sendiri tiap 
bulannya

Dalam tabel 3 di atas, jenis pajak penghasilan yang disajikan merupakan 
kredit pajak, baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi. Dalam 
administrasi pajak, kredit pajak merupakan pembayaran pajak di muka 
selama tahun pajak berlangsung sebelum diperhitungkan dalam laporan 
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SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, umumnya paling lambat 
akhir Maret tahun berikutnya untuk individu dan akhir April tahun berikutnya 
untuk korporasi. Sebagian besar kredit pajak dihitung dengan menggunakan 
pendekatan dan tarif perkiraan yang diharapkan dapat mencerminkan 
kondisi beban pajak yang sesungguhnya. Dalam praktiknya, penghitungan 
kredit pajak tidak selalu tepat, sehingga terdapat kondisi dimana Wajib 
Pajak harus membayarkan kekurangan pajak, sebelum melaporkan SPT 
Tahunan. Namun, dapat juga terjadi kondisi kelebihan pembayaran pajak 
sehingga Wajib Pajak berhak mengajukan pengembalian kelebihan bayar 
tersebut (restitusi pajak).

Dalam kondisi krisis, terjadi perlambatan aktivitas usaha yang kemudian 
menurunkan pendapatan masyarakat. Akibatnya, pajak yang harus 
dibayarkan juga berkurang. Akan tetapi, beberapa mekanisme pengkreditan 
pajak yang dikenal di Indonesia tidak dapat langsung mencerminkan kondisi 
riil keuangan Wajib Pajak. “Ambil saja contohnya, PPh Pasal 25 untuk 
perusahaan, penghitungannya berdasarkan perkiraan satu tahun, yang 
mana akibat pandemi semuanya menjadi serba tidak pasti. Jika merugi, 
Wajib Pajak memang bisa mengajukan restitusi, tetapi itu baru terjadi 
di tahun depan”, Yon menjelaskan, “Di masa krisis, (jika menunggu satu 
tahun untuk restitusi. Ed) belum tentu mereka masih survive. Sehingga, 
kredit pajak seperti PPh Pasal 25 ini merupakan instrumen yang tepat jika 
pemerintah ingin memberikan keringanan bagi Wajib Pajak.”

Berdasarkan pemetaan jenis kredit pajak penghasilan, terdapat dua jenis 
kredit pajak yang dapat menjadi instrumen intervensi, yaitu PPh Pasal 22 
Impor dan PPh Pasal 25. Secara umum, PPh Pasal 22 Impor dikenakan atas 
transaksi, bukan penghasilan, sehingga pada situasi perlambatan aktivitas 
usaha jenis pembayaran ini dapat menyebabkan kelebihan pembayaran 
pajak di akhir tahun. “Selain meringankan beban Wajib Pajak, insentif juga 
diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk mencari mitra dagang 
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alternatif (karena terganggunya jalur distribusi dari Tiongkok. Ed)”, ungkap 
Yon tentang argumentasi pemilihan jenis pajak PPh Pasal 22 Impor. 
Sementara itu, meskipun merupakan kredit pajak tahun pajak berjalan, 
PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan perkiraan di awal tahun, umumnya 
diasumsikan sama seperti kondisi tahun sebelumnya. Akibatnya, ketika 
terjadi extraordinary event, misalnya krisis ekonomi, nilai pembayaran PPh 
Pasal 25 akan lebih tinggi dibandingkan penghitungan pajak terutang di 
akhir tahun. Oleh karena itu, relaksasi pembayaran PPh Pasal 25 selain 
dapat memberikan keringanan cashflow bagi Wajib Pajak, juga menjadi 
upaya “penyesuaian” nilai kredit pajak sehingga lebih mencerminkan 
penurunan beban pajak di masa krisis. Adapun jenis pembayaran PPh Pasal 
23/26 sendiri tidak menjadi pilihan mengingat dasar pengenaan pajaknya 
adalah penghasilan riil yang berupa sewa, bunga, dividen, dan royalti.

Berdasarkan kewenangannya, fasilitas terkait yang dapat diberikan untuk 
jenis pajak PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 25 melalui Peraturan Menteri 
Keuangan adalah pembebasan atau pengurangan. “Normalnya, Wajib 
Pajak sebenarnya dapat mengajukan permohonan SKB (Surat Keterangan 
Bebas. Ed) PPh Pasal 22 Impor dan pengurangan angsuran PPh Pasal 
25 ke kantor pajak”, jelas Candri tentang proses yang dapat ditempuh 
pelaku usaha untuk menyesuaikan kredit pajaknya, “Namun, prosesnya 
membutuhkan waktu, Wajib Pajak mengajukan permohonan, selanjutnya 
diteliti oleh kantor pajak, dan kemudian surat keputusan diterbitkan”. 
Mengingat proses administrasi tersebut dikhawatirkan akan memberatkan 
Wajib Pajak, pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan pengurangan PPh 
Pasal 25 diberikan secara “otomatis” bagi para pelaku usaha terdampak 
krisis. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, insentif ini juga mengurangi beban 
administrasi jika seandainya harus mengelola permohonan pembebasan 
dan pengurangan pajak melalui mekanisme “normal”.
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Meskipun pajak tidak langsung bukanlah saluran intervensi insentif yang 
tepat, terdapat alternatif lain pemberian relaksasi pajak tidak langsung, 
yaitu melalui percepatan pengembalian restitusi PPN (restitusi dipercepat). 
Dengan menggunakan pendekatan ini, prinsip targeted dapat diterapkan, 
insentif pajak diberikan pada langsung pada pelaku usaha, yaitu Wajib 
Pajak yang memiliki kelebihan bayar. Menggunakan mekanisme normal, 
proses pengembalian kelebihan bayar pajak dapat mencapai waktu 12 
bulan. “Pada kondisi likuiditas (perusahaan. Ed) terbatas, restitusi pajak 
dipercepat dapat menjadi salah satu dukungan pemerintah”, ungkap Yon 
tentang manfaat restitusi dipercepat. Dalam ketentuan yang ada, restitusi 
dipercepat dimungkinkan dalam jangka waktu satu bulan bagi Wajib Pajak 
dengan kualifikasi tertentu dan nilai kelebihan bayar sampai dengan 
Rp 1 miliar. Namun, khusus menghadapi kondisi krisis, aturan tersebut 
direlaksasi sehingga batasan pengembalian pajak yang dipercepat 
mencapai Rp 5 miliar.

Dengan demikian, dukungan bagi pelaku usaha di masa krisis menjadi 
lebih komprehensif, yaitu pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan 
PPh Pasal 25, dan relaksasi aturan restitusi dipercepat. Akan tetapi, dalam 
perkembangannya, perumusan insentif pajak di awal tahun 2020 kemudian 
sedikit diperluas. “Muncul pertanyaan baru, jika perusahaannya dibantu, 
bagaimana dengan pegawainya?”, Yon menjelaskan perkembangan 
pembahasan insentif pajak di awal tahun 2020. Argumentasinya, 
perlambatan operasional perusahaan akan menyebabkan munculnya 
upaya maupun strategi efisiensi usaha, salah satunya adalah terkait 
ketenagakerjaan. Bagi pegawai yang dirumahkan, bantuan yang dapat 
diberikan oleh pemerintah meliputi subsidi langsung dan program kartu 
prakerja. Namun, bagi yang masih bekerja tetapi mengalami pemotongan 
gaji tidak dapat memperoleh bantuan tersebut. Oleh karena itu, bagi pekerja 
yang masih menerima gaji, diberikan bantuan dalam bentuk insentif pajak, 
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yaitu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Dengan kata lain, pajak yang 
seharusnya dipikul oleh pekerja ditanggung oleh pemerintah, sehingga 
penghasilan tersebut dapat diterima seluruhnya tanpa dipotong pajak. 
Adapun batasan penghasilan yang diberikan insentif PPh Pasal 21 tidak 
melebihi Rp 200 juta setahun. “Kurang lebih sudah mencakup 75 hingga 
80 persen dari populasi pekerja di dalam sistem administrasi pajak,” ujar 
Yon tentang insentif PPh Pasal 21 DTP.

Tabel 4 - Insentif pajak yang diberikan

Jenis Pajak Insentif Batasan

PPh 22 Impor Dibebaskan Wajib Pajak terdampak

PPh 25 Pengurangan Wajib Pajak terdampak

PPN Restitusi Dipercepat Wajib Pajak terdampak, 
batasan restitusi s.d. Rp 
5 miliar

PPh 21 Ditanggung Pemerintah Pekerja terdampak, 
batasan penghasilan s.d. 
Rp 200 juta setahun

Tahapan selanjutnya dalam formulasi kebijakan insentif adalah penentuan 
kualifikasi Wajib Pajak terdampak krisis, atau memenuhi prinsip targeted 
dalam pemberian stimulus fiskal. Berbeda dengan stimulus fiskal dalam 
bentuk bantuan tunai, asesmen dan penentuan Wajib Pajak terdampak 
krisis membutuhkan informasi yang komprehensif sehingga kurang 
sejalan dengan prinsip timely. “Alternatifnya, pemberian insentif diberikan 
berdasarkan sektor usaha yang diperkirakan terdampak signifikan akibat 
disrupsi (wabah yang saat itu belum dinyatakan sebagai pandemi. Ed),” 
ungkap Yon tentang pilihan yang diambil, “Wajib Pajak yang bergerak 
dalam sektor usaha eligible, dapat memanfaatkan insentif pajak”. Namun, 
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penentuan sektor usaha terdampak tidak dapat dilakukan sendiri oleh 
Direktorat Jenderal Pajak, terlebih pada situasi yang begitu dinamis. Oleh 
karena itu, koordinasi dengan elemen lembaga pemerintah yang lain 
menjadi krusial dalam proses penyusunan aturan insentif pajak ini.

Penyusunan PMK Insentif: Koordinasi dan 
Akselerasi

Di sepanjang proses formulasi ketentuan insentif pajak ini, koordinasi 
dilakukan baik antar unit kerja di Direktorat Jenderal Pajak, maupun dengan 
unit kerja di luar Direktorat Jenderal Pajak. Adapun koordinasi dengan pihak 
eksternal dilakukan terkait penentuan sektor usaha yang diperkirakan 
terdampak krisis dan dalam rangka proses legal drafting Peraturan Menteri 
Keuangan dimaksud. Sementara itu, koordinasi internal Direktorat Jenderal 
Pajak lebih banyak berkutat pada sisi administrasi dan teknis implementasi 
insentif pajak.

“Meskipun cukup melelahkan, proses penentuan sektor terdampak secara 
umum terkoordinasi dengan baik oleh Kemenko (Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian. Ed)”, ujar Candri. “Tantangan bagi kami (tim teknis 
DJP. Ed) lebih banyak dari sisi penyelarasan kelompok sektor (hasil asesmen 
di tingkat Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Ed) dengan KLU 
kita (Klasifikasi Lapangan Usaha dalam sistem administrasi perpajakan. 
Ed). Kami sampai menyandingkan satu per satu kode sektor usaha, untuk 
memastikan akurasi padanannya”, ungkap Candri sambil mengingat 
pengalamannya di awal tahun 2020 itu.

Setelah kerangka kebijakan sudah semakin utuh, tugas selanjutnya 
adalah merumuskan seluruh gagasan dan instrumen kebijakan tersebut 
dalam naskah Peraturan Menteri Keuangan. Dalam proses yang biasanya 
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dilakukan, drafting naskah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
untuk dimintakan pendapat ke Badan Kebijakan Fiskal dan Biro Hukum 
Kementerian Keuangan, kemudian diharmonisasi bersama Kementerian 
Hukum dan HAM, sebelum diterbitkan sebagai Peraturan Menteri 
Keuangan. Namun, dalam upaya memenuhi prinsip timely, proses tersebut 
diakselerasi melalui upaya koordinasi yang lebih kuat. “Dari awal, proses 
penyusunan naskah PMK sudah melibatkan seluruh elemen di Kementerian 
Keuangan, paralel, sehingga reviu nantinya hanya melibatkan tim dari 
Kumham (Kementerian Hukum dan HAM. Ed)”, demikian penjelasan Candri 
tentang upaya koordinasi dalam penyusunan naskah aturan insentif saat 
itu.

Selain tantangan komunikasi, perubahan proses kerja akibat kebijakan 
WFH di pertengahan bulan Maret 2020 menyebabkan rumitnya upaya 
koordinasi. “Awalnya, koordinasi internal masih memungkinkan, tetapi 
ketika WFH diberlakukan, semuanya menjadi serba sulit”, ujar Candri. 
“Saat itu, Zoom dan remote working belum begitu maksimal, sehingga mau 
tidak mau kita harus beberapa kali ke kantor”, tambahnya. Tidak hanya itu, 
kebutuhan akselerasi penyusunan aturan juga menuntut bertambahnya 
jam kerja. “Puncaknya adalah saat reviu dengan Kumham, di akhir pekan 
pembahasan naskah PMK dilakukan melalui sambungan telepon dan kami 
scrolling dokumen di laptop masing-masing. Saat itu memang kondisinya 
tidak memungkinkan, tetapi pada proses PMK berikutnya kami sudah 
menggunakan Zoom”, Candri mengisahkan pengalamannya.

Proses penyusunan aturan insentif pajak yang pertama memang begitu 
cepat, dimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 
tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona 
(PMK-23) terbit pada tanggal 21 Maret 2020. Artinya, hanya kurang lebih 
dari satu bulan sejak Paket Stimulus I diluncurkan pada bulan Februari 
2020, perumusan dan penyusunan naskah peraturan insentif pajak dapat 
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diselesaikan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang 
menjadi perhatian pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Salah satunya adalah cakupan insentif. “Pada saat itu, asesmen awal 
memperkirakan disrupsi lebih banyak terjadi pada sektor manufaktur, 
khususnya yang mengandalkan pasokan dari Tiongkok. Memang, risiko 
exclusion maupun inclusion error tidak dapat dihindari. Sehingga, komitmen 
saat itu adalah memperkuat monev (monitoring dan evaluasi. Ed), dan 
aturan segera direvisi, cakupan ditambah, ketika kondisi (perekonomian. Ed) 
memburuk”, imbuh Yon tentang hasil pemetaan sektor usaha terdampak. 
Sementara itu, sejalan dengan prinsip temporary, jangka waktu pemberian 
insentif dalam PMK-23 dibatasi hanya selama enam bulan. “Selain selaras 
dengan prinsip temporary, keputusan yang diambil saat itu adalah PMK-
23 akan dievaluasi dan jika memang dibutuhkan akan diperpanjang”, Yon 
menjelaskan.

Selain dari sisi konsep regulasi, hal yang menjadi tantangan PMK-23 
adalah administrasi dan implementasinya. “Bagaimanapun juga, bahasa 
PMK-23 masih menggunakan konsep manual, misalnya Wajib Pajak 
perlu menyampaikan permohonan. Padahal saat itu, kantor pajak tidak 
menerima layanan tatap muka, jadi perlu dipikirkan solusinya”, ujar 
Candri tentang tantangan implementasi. Sehingga, koordinasi di internal 
Direktorat Jenderal Pajak menjadi krusial untuk menyiapkan infrastruktur 
dan solusi digital yang dapat digunakan di masa pembatasan sosial, saat 
implementasi program insentif. “Untungnya, tim TIK (Direktorat Teknologi 
Informasi dan Komunikasi, Direktorat Jenderal Pajak. Ed) sangat supportive, 
baik membantu dari implementasi proses pelayanan maupun fungsi 
monitoring”, Candri menambahkan31.

31 Pembahasan lebih lanjut terkait administrative breakthrough akan dibahas pada bagian lain dalam 
buku ini
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Meskipun dengan berbagai tantangan yang dihadapi di setiap tahapan 
proses penyusunannya, tidak dapat dimungkiri bahwa PMK-23 menjadi 
capaian tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak. Selain menjadi aturan 
perdana yang mengawali berbagai aturan perubahan selanjutnya, PMK-
23 menjadi bentuk implementasi kebijakan pajak sebagai salah satu 
instrumen fiskal di masa krisis.  



BAB 5
B E H I N D  T H E  S C E N E S  :  R E G U L A S I

Estu Budiarto
Direktur Peraturan Perpajakan II

Regulasi yang Dinamis 
Nan Responsif

"Penerbitan PMK-23/2020 merupakan 
bukti tingginya responsivitas DJP dalam 

meminimalisasi dampak pandemi COVID-19 
terhadap dunia usaha. Namun demikian, 

PMK-23/2020 masih disusun dalam 
nuansa yang serba manual, sehingga perlu 

penyempurnaan pada PMK berikutnya"
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Box 1.
Dilema, Tantangan, dan Lesson 

Learnt Pandemi

Q: During pandemic, the position of DGT is just like a double-edge sword. Di 
satu sisi, DJP mengemban target penerimaan yang harus dicapai 
untuk membiayai belanja APBN. Di sisi lain, DJP yang memiliki fungsi 
regulerend juga berperan untuk menyediakan insentif dalam rangka 
meminimalisasi dampak ekonomi dari COVID-19. Apa pendapat 
Bapak/Ibu tentang hal ini, dan bagaimana cara DJP menghadapi dilema 
tersebut?

A: “Pandemi COVID-19 pasti akan mempengaruhi penerimaan pajak. 
Meskipun DJP tetap diberikan target penerimaan pajak, namun 
pemberian insentif di saat pandemi dirasa lebih penting dan mendesak. 
Tanpa adanya bantuan dari pemerintah, salah satunya melalui insentif 
pajak, maka besar kemungkinan dampak negatif pandemi terhadap 
Wajib Pajak akan semakin besar. Hal ini berpotensi menyebabkan 
kebangkrutan dari usaha Wajib Pajak, dan berujung kepada hilangnya 
potensi penerimaan pajak di masa depan. Dengan demikian, insentif 
pajak diharapkan dapat meningkatkan survivabilitas Wajib Pajak, 
sehingga Wajib Pajak tetap dapat berkontribusi dalam penyetoran pajak 
setelah kondisinya membaik di masa mendatang. Selain itu, dampak 
pandemi terhadap penurunan penerimaan pajak juga telah dimitigasi 
dengan terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yaitu melalui kebijakan 
pelonggaran defisit APBN dengan mekanisme burden sharing Bank 
Indonesia maupun pembiayaan utang”, ungkap Hestu Yoga Saksama 
(Direktur Peraturan Perpajakan I).
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Pendapat ini sejalan dengan yang diutarakan oleh Estu Budiarto 
(Direktur Peraturan Perpajakan II). Menurut Estu, pemberian insentif 
pajak selama masa pandemi memang cukup menimbulkan dilema 
bagi DJP, terutama bagi instansi unit vertikal yang memiliki target 
penerimaan pajak. Meskipun DJP merupakan tulang punggung dalam 
hal pengumpulan penerimaan negara (70 persen penerimaan berasal 
dari pajak), namun pemberian insentif pajak ini harus dilihat dari sudut 
pandang yang lebih luas (makro). Sesuai arahan Menteri Keuangan, 
pemberian insentif pajak ini memang memiliki potensi untuk 
mengurangi penerimaan pajak dalam jangka pendek. Namun demikian, 
jika bantuan insentif tidak diberikan, maka kemungkinan perusahaan 
untuk gulung tikar dan tingkat PHK karyawan akan semakin besar. Jika 
hal ini terjadi, maka tidak akan ada lagi objek yang bisa dipajaki di masa 
mendatang. Oleh karena itu, pemberian insentif ini diharapkan akan 
membantu sektor swasta untuk tetap bertahan, dan akan kembali 
pulih di masa depan, sehingga basis pajak akan tetap terjaga.

Q: Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam proses penyusunan aturan 
insentif usaha selama masa pandemi ini?

A: “Dilema antara target penerimaan pajak dan pemberian insentif pajak, 
serta ritme kerja yang berubah karena Work from Home, terutama 
dengan pihak di luar DJP dan Kementrian Keuangan merupakan dua 
tantangan terbesar dalam upaya penyusunan aturan insentif ini”, ujar 
Estu Budiarto.
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Sementara itu, Hestu Yoga Saksama berpendapat ada tiga hal yang 
menjadi tantangan dalam pemberian insentif usaha. Pertama, dinamika 
penentuan jenis insentif dan KLU penerima. Hal ini dikarenakan hampir 
semua sektor usaha meminta untuk diberikan insentif, sedangkan 
kapasitas fiskal terbatas. Kedua, penerjemahan aturan insentif ke 
dalam sistem aplikasi yang tepat juga merupakan sebuah tantangan 
tersendiri karena sistem aplikasi dan saluran online bukanlah hal yang 
mudah untuk dibangun secara cepat. Tantangan berikutnya adalah 
terkait monitoring dan evaluasi pemberian insentif.

Dari sisi perumus kebijakan fiskal, Pande Putu Oka Kusumawardani (Plt. 
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-PKPN, Badan Kebijakan 
Fiskal) berpendapat bahwa tantangan utama dalam perumusan 
kebijakan insentif adalah pemerintah belum pernah mengalami situasi 
seperti pandemi COVID-19 yang berdampak sangat signifikan terhadap 
kesehatan maupun perekonomian, sehingga belum ada pedoman yang 
merujuk kepada pengalaman sebelumnya yang bisa menjadi pijakan 
dalam menyusun strategi insentif pajak yang tepat. Selain itu, Plt. 
Kepala PKPN ini juga mengemukakan beberapa tantangan lainnya, 
antara lain:

1. Ketidakpastian ekonomi, terutama di awal masa pandemi dan 
adanya lag dalam ketersediaan data perkembangan ekonomi. 
Untuk mengatasi hal ini, BKF selalu berkolaborasi dengan DJP dan 
DJBC serta melibatkan pembina sektor dan Kemenko Perekonomian 
untuk dapat memberikan insentif yang mudah namun tetap 
akuntabel;

2. Kurang tersedianya data yang memadai untuk perhitungan insentif 
perpajakan yang akan diberikan. Hal ini telah dicoba untuk diatasi 
dengan menggunakan data yang tersedia secara publik yang 
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umumnya merupakan data agregat. Namun, apabila data yang 
lebih detil dan real-time dapat diperoleh, tentunya perhitungan 
insentif perpajakan dalam rangka penanganan dampak COVID-19 
dapat dioptimalkan keakuratannya untuk menjadi dasar dalam 
pengambilan kebijakan;

3. Efektivitas kebijakan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pada 
masa awal pandemi, administrasi insentif perpajakan dan sosialisasi 
kepada Wajib Pajak merupakan hal yang perlu menjadi perhatian 
agar insentif perpajakan menjadi efektif. Mekanisme monitoring 
dan evaluasi terus dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang 
dapat menghambat pemanfaatan insentif perpajakan sehingga 
dapat segera teratasi; dan

4. Perkiraan anggaran atau penentuan pagu juga merupakan 
tantangan tersendiri dalam pemberian insentif. Tantangan ini 
terkait dengan kesulitan dalam memperoleh data/informasi 
atau rincian realisasi insentif secara akurat. Untuk mengatasi hal 
tersebut, salah satu caranya adalah dengan mewajibkan kepada 
penerima insentif untuk menyampaikan data di dalam peraturan 
yang mengatur pemberian insentif perpajakan.

Q: Apa yang menjadi lesson learnt dan silver linings dari pandemi ini?

A:  Estu Budiarto berpendapat bahwa:

1. Pandemi menyebabkan perubahan cara pandang, dimana 
pemberian insentif pajak tidak harus selalu merupakan kerugian 
bagi DJP, tetapi justru bisa mendatangkan manfaat jangka panjang;

2. Pertanggungjawaban atas setiap pemberian insentif pajak harus 
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bisa dilakukan dengan lebih baik; dan

3. Proses pengawasan dan evaluasi atas insentif pajak selama 
pandemi perlu diterapkan ke insentif pajak berikutnya.

Sementara itu, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan bahwa:

1. Pandemi ini merupakan suatu proses continuous learning, dimana 
tingkat adaptasi kita benar-benar diuji. Ke depannya, DJP memiliki 
tingkat resilience yang tinggi karena pengalaman dari pandemi ini; 
dan

2. Pandemi menjadi katalis dalam proses reformasi pajak, yang 
dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Harmonisasi 
Perpajakan sehingga diharapkan penerimaan pajak akan lebih baik 
di masa depan.

Sedangkan menurut Pande Putu Oka Kusumawardani, pandemi 
ini telah membuktikan betapa pentingnya peran kebijakan fiskal 
dalam penanganan pandemi, baik dalam hal penanganan masalah 
kesehatannya maupun mendorong pemulihan ekonomi nasional. 
Dengan pengalaman menanggulangi dampak COVID-19, pemerintah di 
masa mendatang telah memiliki pedoman kebijakan dalam menangani 
kejadian luar biasa yang harus ditangani secara cepat dan tepat. Selain 
itu, basis data yang komprehensif mencakup peraturan terkait, data 
kuantitatif, dan hasil evaluasi kebijakan sebelumnya, merupakan 
hal yang sangat penting apabila di masa mendatang diperlukan 
pengambilan keputusan yang serupa.
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Penyempurnaan atas PMK Nomor 23 
Tahun 2020

Pandemi COVID-19 telah menciptakan situasi ketidakpastian yang 
berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kesehatan. 
Menanggapi kondisi ketidakpastian tersebut, tingkat responsivitas 
pemerintah menjadi salah satu faktor kunci untuk meminimalisasi dampak 
negatif dari pandemi ini. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk memiliki 
respons yang cepat, namun kebijakan yang diambil pemerintah juga harus 
dinamis mengikuti perkembangan kondisi ekonomi dunia usaha.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK-
23/2020) tanggal 21 Maret 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak 
Terdampak Wabah Virus Corona merupakan salah satu bukti responsivitas 
yang tinggi dari pemerintah, khususnya DJP, mengingat penerbitan PMK ini 
hanya terpaut kurang dari tiga minggu sejak pertama kali kasus COVID-19 
dilaporkan masuk ke Indonesia (2 Maret 202032).

Melalui PMK-23/2020, pemerintah memberikan berbagai insentif 
pajak, antara lain PPh Pasal 21 DTP (440 KLU), pembebasan PPh Pasal 
22 Impor (102 KLU), pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 
persen (102 KLU), dan pengembalian pendahuluan kelebihan PPN (102 
KLU). Namun demikian, terlepas dari tingginya responsivitas pemerintah 
dalam meminimalisasi dampak pandemi terhadap masyarakat dan dunia 
usaha, penerbitan PMK-23/2020 yang dibuat dalam waktu sangat singkat 
dan tanpa adanya manual book atau guideline masih memiliki beberapa 
kekurangan, baik dari segi cakupan jenis dan penerima insentif maupun 
proses administrasinya.

32 Kompas (3 Maret 2020) https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-
lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all
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Pertama, cakupan KLU yang terbatas akibat dampak pandemi COVID-19 
yang semakin memburuk, di luar prediksi sebelumnya. Total lockdown 
Tiongkok pada masa awal pandemi diperkirakan akan memengaruhi 
pasokan bahan baku industri Indonesia, sehingga penerbitan PMK-23/2020 
difokuskan untuk pemberian insentif pajak kepada KLU industri saja. 
Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus COVID-19 yang 
masuk ke Indonesia, hampir seluruh sektor usaha yang ada di Indonesia 
mengalami dampak negatif akibat pandemi. Hal ini menyebabkan cakupan 
KLU dalam PMK-23/2020 menjadi kurang relevan lagi.

Kedua, banyaknya permohonan perluasan dan penambahan insentif dari 
sektor lain yang belum terakomodasi dalam PMK-23/2020. Puluhan 
jumlah surat permohonan yang masuk dari Wajib Pajak, asosiasi, dan 
instansi terkait agar diberikan perluasan, baik cakupan KLU penerima 
maupun jenis insentif yang diberikan, tidak hanya menunjukkan sambutan 
positif dan tingginya animo masyarakat tetapi juga mengindikasikan 
besarnya kebutuhan dunia usaha untuk memanfaatkan insentif pajak ini.

Ketiga, PMK-23/2020 dibuat dengan nuansa yang masih serba manual. 
Ketentuan PMK-23/2020 masih mengharuskan Wajib Pajak untuk 
mengajukan permohonan dan laporan pemanfaatan insentif secara 
tertulis dan menyampaikannya secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak 
terdaftar. Namun demikian, di saat PMK-23/2020 ini mulai diberlakukan, 
muncul kebijakan untuk bekerja secara Work from Home (WFH). Hal ini 
menyebabkan layanan Kantor Pelayanan Pajak secara offline pun tidak 
dibuka. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan proses administrasi 
untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, misalnya dengan 
penyediaan saluran permohonan dan pelaporan pemanfaatan insentif 
secara online (daring).
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Menimbang urgensitas dari ketiga hal tersebut di atas, maka pemerintah 
secara responsif menyusun kembali kebijakan dalam rangka melakukan 
penyempurnaan atas PMK-23/2020. Dalam kurun waktu yang sangat 
singkat, pemerintah kemudian kembali menerbitkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 (PMK-44/2020) pada tanggal 27 April 
2020 sebagai pengganti dari PMK-23/2020.
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Box 2.
BIG TICKET ITEMS

Insentif PPnBM DTP Kendaraan Bermotor dan PPN 
DTP Perumahan
Usulan pemberian insentif kendaraan bermotor dan perumahan yang ramai 
diperbincangkan di media massa sejak penghujung tahun 2020 akhirnya 
dikabulkan oleh pemerintah dengan diterbitkannya PMK Nomor 31 Tahun 
2021 dan PMK Nomor 21 Tahun 2021 pada tanggal 1 Maret 2021. Insentif 
fiskal ini diberikan dalam bentuk PPnBM DTP (kendaraan bermotor) dan 
PPN DTP (perumahan) dengan kriteria tertentu. Meskipun pemberian 
insentif ini akan menambah beban APBN -dikarenakan mekanisme yang 
digunakan berupa PPnBM dan PPN Ditanggung Pemerintah-, tetapi 
kebijakan insentif ini diharapkan dapat mendorong roda perekonomian 
Indonesia dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, sektor otomotif dan real estate memiliki kontribusi yang cukup 
signifikan terhadap PDB Indonesia. Berdasarkan data BPS (2021), industri 
dan perdagangan otomotif menyumbang sekitar Rp 199 triliun dan Rp 
272 triliun terhadap PDB 2019. Angka ini belum termasuk kontribusi PDB 
dari industri pendukung otomotif seperti industri bahan baku (baja, kaca, 
plastik, kulit sintetis) dan industri pendukung lainnya yang mencapai angka 
sebesar Rp 700 triliun. Sementara itu, sektor real estate menyumbang PDB 
sekitar Rp 317 triliun.

Kedua, sektor otomotif dan real estate merupakan industri padat karya 
dan memiliki multiplier effect tinggi. Panjangnya rantai produksi sektor 
otomotif dan real estate diharapkan dapat menciptakan multiplier effect 
yang cukup untuk menggeliatkan kembali perekonomian Indonesia. Di 
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samping itu, industri otomotif dan real estate juga merupakan industri 
padat karya yang menampung jutaan tenaga kerja, sehingga pemberian 
insentif ini diharapkan dapat mengurangi jumlah PHK di sektor ini.

Ketiga, insentif ini melibatkan peran serta kelompok masyarakat 
berpenghasilan menengah ke atas dalam rangka meningkatkan 
permintaan masyarakat. Perlu diakui bahwa penggerak roda 
perekonomian Indonesia bukanlah kelompok masyarakat berpenghasilan 
bawah, melainkan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Menurut 
World Bank (2020), 170 juta (65 persen) penduduk Indonesia berada pada 
Kelompok Kelas Menengah dan Atas. Oleh karena itu, kebijakan insentif 
kendaraan bermotor dan perumahan yang memang menyasar kelompok 
masyarakat berpenghasilan menengah ke atas dinilai akan lebih efektif 
untuk meningkatkan permintaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat 
permintaan masyarakat, maka semakin tinggi pula penawaran dan 
produktivitas dunia usaha.

Keempat, kebijakan insentif kendaraan bermotor telah sukses diterapkan 
di beberapa negara tetangga. Indonesia biasanya menempati urutan 
pertama dalam hal penjualan mobil di Asia Tenggara. Akan tetapi, angka 
penjualan mobil di Indonesia justru mengalami penurunan yang paling 
tajam di antara negara ASEAN lainnya selama pandemi, yaitu sebesar 50 
persen (ASEAN Automotive Federation, 2020). Industri otomotif negara 
ASEAN lainnya cenderung lebih bertahan karena pemerintahnya telah 
memberikan insentif khusus untuk industri tersebut sejak tahun 2020 lalu. 
Sebagai contoh, Thailand memberikan kupon senilai 100.000 Bath atau 
setara Rp 47 juta untuk tukar tambah mobil baru. Insentif ini telah berhasil 
meningkatkan angka penjualan mobil di Thailand sebesar 2,2%. Insentif 
serupa juga diberikan pemerintah Malaysia dan berhasil meningkatkan 
penjualan mobil Malaysia sebesar 26,4% pada September 2020. Melihat 
keberhasilan kebijakan insentif beberapa negara tetangga di atas, 
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pemberian insentif PPnBM ini diharapkan mampu membantu Indonesia 
untuk merebut kembali posisi pertama sebagai penjual mobil terbanyak 
se-Asia Tenggara.

Sampai dengan akhir tahun 2021, animo masyarakat dalam memanfaatkan 
insentif ini terbilang tinggi, terutama untuk insentif PPnBM kendaraan 
bermotor. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemanfaatan insentif PPnBM 
kendaraan bermotor yang mencapai angka Rp 4,63 triliun. Insentif ini juga 
mampu mengungkit angka penjualan kendaraan bermotor di Indonesia. 
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) 
menyebutkan penjualan mobil penumpang pada tahun 2021 mencapai 
659.806 unit (meningkat 41 persen dibandingkan tahun 2020). Sementara 
itu, insentif PPN DTP perumahan telah dimanfaatkan oleh 941 pengembang 
dengan total nilai sebesar Rp 0,79 triliun.



Hestu Yoga Saksama
Direktur Peraturan Perpajakan I

"Pandemi ini merupakan suatu proses 
continuous learning, dimana tingkat 
adaptasi kita benar-benar diuji. Ke 

depannya, DJP menjadi lebih responsif 
dan memiliki tingkat resilience yang tinggi 

karena pengalaman dari pandemi ini"
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33 Tidak termasuk PMK Insentif Bidang Kesehatan, PPN DTP Rumah, PPnBM DTP Kendaraan 
Bermotor, dan PPN DTP Sewa Outlet.

Riwayat Penerbitan Aturan Insentif Usaha 
Selama Masa Pandemi

“The uncertainties are likely to continue with new waves of COVID-19 and 
businesses will experience sudden shifts of opening and closing economies” 
mungkin merupakan ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan 
situasi pandemi yang kita hadapi saat ini. Seiring dengan munculnya 
gelombang varian mutasi baru dan fluktuasi jumlah kasus COVID-19, 
ritme dunia usaha pun turut mengalami perubahan mendadak yang tidak 
dapat diprediksi.  Hal ini diperparah dengan adanya pemberlakuan social 
distancing oleh pemerintah. Di satu sisi, Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
memang merupakan sebuah upaya untuk mencegah angka penyebaran 
COVID-19. Di sisi lain, pemberlakuan tersebut memiliki dampak negatif 
terhadap aktivitas perekonomian, baik dari sisi permintaan (demand side) 
maupun sisi penawaran (supply side).

Mengimbangi situasi yang penuh ketidakpastian akibat pandemi 
COVID-19, kebijakan pemberian insentif usaha pun harus dilakukan secara 
dinamis dan berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan kasus 
COVID-19, kondisi ekonomi, dan pertimbangan permohonan, baik dari 
asosiasi, Wajib Pajak, maupun instansi terkait. Secara total, terdapat tujuh 
buah PMK33 yang telah diterbitkan sehubungan dengan pemberian insentif 
usaha dalam periode tahun 2020 hingga 2021 (lihat Gambar 9).
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Gambar 9. Riwayat Penerbitan Aturan Insentif Usaha Tahun 2020-2021
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Insentif PMK-23/2020, merupakan aturan insentif usaha yang pertama 
kali diterbitkan. Insentif ini fokus diberikan kepada KLU industri sebagai 
dampak dari terganggunya pasokan bahan baku industri akibat total 
lockdown Cina. Proses administrasi dalam PMK-23/2020 ini masih 
bernuansa manual, yang ditandai dengan adanya kewajiban Wajib Pajak 
untuk memasukkan permohonan ataupun laporan pemanfaatan secara 
tertulis dan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

Insentif PMK-44/2020, disusun sebagai respons atas meluasnya 
dampak pandemi COVID-19, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah 
kasus COVID-19 dan mulai diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB)34. Hal ini menyebabkan banyaknya permohonan perluasan 
insentif dari sektor lain yang ikut terdampak pandemi. Menanggapi hal 
ini, PMK-44/2020 diterbitkan dengan penambahan cakupan KLU yang 
cukup signifikan. Sebagai contoh, insentif PPh 21 DTP yang semula hanya 
diberikan kepada 440 KLU bertambah menjadi 1.062 KLU. Selain itu, 
proses administrasi pun mengalami perbaikan. Ketentuan dalam PMK-
44/2020 memberikan berbagai kemudahan kepada Wajib Pajak dimana 
Wajib Pajak tidak perlu lagi mengajukan permohonan secara tertulis untuk 
mendapatkan insentif, tetapi cukup dengan menyampaikan pemberitahuan 
untuk memanfaatkan insentif melalui saluran online, yaitu pada laman 
www.pajak.go.id. Selain itu, PMK-44/2020 juga menambah jenis insentif 
berupa PPh Final Ditanggung Pemerintah bagi seluruh Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM).

34 Pada tanggal 31 Maret 2020 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang 
mengatur tentang PSBB, dan pertama kali diterapkan oleh Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 
April 2020
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Insentif PMK-86/2020, pemberian insentif usaha semakin mendapat 
respons positif yang tinggi dari masyarakat. Sampai dengan tanggal 8 
Juni 2020, ada 85 surat permohonan yang masuk, baik dari Wajib Pajak, 
asosiasi, maupun instansi dan kementerian terkait. Alhasil, KLU untuk 
masing-masing jenis insentif kembali diperluas dalam PMK ini. Sebagai 
contoh, KLU penerima insentif PPh 21 DTP ditambah menjadi 1.189 KLU 
(hampir 83 persen dari total 1.435 KLU terdaftar di sistem perpajakan 
Indonesia). Di samping itu, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 
juga bertambah dari semula 30 persen menjadi 50 persen, serta periode 
pemberian insentif diperpanjang hingga Desember 2020.

Insentif PMK-110/2020, memberikan perluasan insentif berupa PPh Final 
Ditanggung Pemerintah atas Wajib Pajak P3-TGAI, yaitu program perbaikan, 
rehabilitasi, atau peningkatan jarigan irigasi dengan berbasis peran serta 
masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai 
Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk Perkumpulan 
Petani Pemakai Air.

Insentif PMK-9/2021, kembali memberikan insentif usaha untuk tahun 
2021 dengan masa berlaku hingga Juni 2021. Hal ini dilakukan dengan 
pertimbangan naiknya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia pasca libur 
Natal dan Tahun Baru 2021 serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) mulai tanggal 11 Januari 2021 yang berpotensi 
menyebabkan kembali lesunya dunia usaha. 
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Insentif PMK-82/2021, merupakan kebijakan pertama untuk mengurangi 
jumlah KLU penerima insentif usaha (kecuali insentif PPh Pasal 21 DTP). 
Adapun pertimbangan dari kebijakan ini adalah mulai pulihnya kondisi 
usaha untuk beberapa sektor tertentu, dan semakin stabilnya kondisi 
perekonomian Indonesia, yang ditandai dengan pertumbuhan PDB 
Indonesia pada triwulan II 2021 sebesar 7,07 persen (BPS, 2021). 

Insentif PMK-149/2021, pemerintah kembali memperluas KLU penerima 
insentif di penghujung akhir tahun 2021 yang diberikan kepada pengusaha 
ritel, perusahaan industri perkapalan dan ban, serta bisnis alih daya. Hal 
ini dilakukan dengan pertimbangan banyaknya permohonan pemberian 
insentif yang diajukan oleh Wajib Pajak dan asosiasi sektor tersebut pada 
penghujung akhir tahun 2021.

Selain penyusunan kebijakan yang dinamis dan responsif, proses 
sosialisasi dan internalisasi atas insentif pajak ini juga tak kalah penting. 
DJP telah memberikan berbagai sosialisasi, baik melalui media massa, 
media elektronik, media sosial, maupun sosialisasi secara langsung kepada 
Wajib Pajak agar insentif pajak dapat dimanfaatkan secara maksimal, 
efektif, dan tepat sasaran. Di samping sosialisasi kepada Wajib Pajak, DJP 
juga memberikan internalisasi kepada pegawai internal, terutama untuk 
pegawai yang ada di unit vertikal. Internalisasi diperlukan tidak hanya untuk 
memperoleh pemahaman tentang pentingnya insentif usaha ini dalam 
membantu tingkat survivabilitas Wajib Pajak selama pandemi, tetapi juga 
sekaligus memecahkan dilema antara beban target penerimaan pajak dan 
pemberian insentif pajak
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Box 3.
Fiscal Incentives for Pandemic 

Countermeasures

Tidak hanya bentuk dukungan terhadap ekonomi dan dunia usaha, 
pemerintah juga ikut proaktif dalam upaya untuk melindungi kesehatan 
dan keselamatan jiwa masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Hal 
ini dapat dilihat dengan diterbitkannya PMK Nomor 28 Tahun 2020 dan 
PP Nomor 9 Tahun 2020 sebagai dasar hukum dalam pemberian insentif 
pajak di bidang kesehatan. 

Insentif pajak di bidang kesehatan yang diberikan pun cukup beragam, 
meliputi insentif PPN (PPN Tidak Dipungut dan/atau PPN Ditanggung 
Pemerintah) dan insentif PPh (pembebasan pemotongan/pemungutan PPh 
Pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23). Kebijakan 
ini dibuat dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan 
sektor swasta dalam upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Adapun yang menjadi latar belakang dan pertimbangan dalam penyusunan 
kebijakan insentif bidang kesehatan ini, antara lain:

1. Bentuk realisasi atas arahan Presiden Joko Widodo bahwa penanganan 
masalah kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama selama 
masa pandemi ini;

2. Insentif bagi masyarakat, sektor swasta, dan SDM di bidang kesehatan 
untuk terlibat secara aktif dalam upaya penanganan pandemi, serta 
mendorong industri alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah 
tangga. 
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3. Mendorong produksi dalam negeri maupun impor atas vaksin, obat-
obatan, dan alat-alat medis (masker bedah dan respirator N95, pakaian 
pelindung diri, sarung tangan bedah, ventilator, reagen diagnostic test 
untuk COVID-19, antiseptic hand sanitizer, dan disinfektan) dalam 
rangka akselerasi program vaksinasi dan minimalisasi permasalahan 
kelangkaan alat medis.

Realisasi pemanfaatan insentif pajak di bidang kesehatan ini pun 
mendapat respons positif dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 
realisasi pemanfaatan insentif yang cukup tinggi, yaitu sebesar Rp 4,05 
triliun (2020) dan Rp 20,85 triliun (2021).

.
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BAB 6
BEHIND THE SCENES : SURVEI PEN

“Kita ingin melihat secara empiris, 
apakah insentif ini memberikan 

dampak yang bagus langsung dari 
persepi para pelaku usaha.”

Eureka Putra
Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan, 

Direktorat  PKP

Survei sebagai Alat 
Evidence Based Policy
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Tentang Survei Insentif Pajak COVID-19

Istilah Evidence Based Policy (EBP) dipopulerkan saat proses pemilihan Tony 
Blair sebagai Perdana Menteri Inggris pada tahun 1997. Ketika itu muncul 
keinginan untuk ‘terlihat’ mengesampingkan ideologi dan politik dalam 
pengambilan keputusan dan berfokus pada bukti berbasis riset. Pembuat 
kebijakan menggunakan hasil riset untuk memutuskan kebijakan yang 
rasional, teliti, dan sistematis serta diharapkan menghasilkan outcome 
yang lebih baik. 

Menurut The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation (2014), EBP 
merupakan kebijakan yang menggunakan penelitian dan informasi terbaik 
yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di 
semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan 
sehingga dapat mengurangi pemborosan anggaran, memperluas program 
inovatif, dan meningkatkan akuntabilitas.

Saat pandemi COVID-19 mulai masuk ke Indonesia awal tahun 2020, 
DJP secara masif melakukan diskusi dengan berbagai pihak terkait untuk 
merancang stimulus yang cocok untuk mengurangi kerusakan yang 
ditimbulkan oleh pandemi tersebut. Pertumbuhan ekonomi nasional yang 
mencapai angka 5,02% pada tahun 2019, anjlok menjadi -2,07% pada 
penutupan tahun 2020. 

Stimulus fiskal maupun moneter sebagai bentuk kebijakan counter-cyclical 
digulirkan oleh pemerintah untuk mengurangi kerusakan ekonomi yang 
terjadi. Pada periode awal penyebaran COVID-19, terdapat dua jenis 
stimulus yang diberikan kepada pelaku usaha. Pertama stimulus yang 
bersifat membantu likuiditas, supaya pelaku usaha mampu menyelesaikan 
tagihan yang harus dibayar. Contohnya: pembebasan PPh Pasal 22 impor, 
pengurangan angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi PPN yang dipercepat. 
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Kedua, insentif yang bersifat membantu pemulihan kesehatan, seperti 
pengurangan penghasilan neto atas biaya produksi alat-alat kesehatan dan 
sumbangan COVID-19 yang dapat diakui sebagai beban untuk menghitung 
penghasilan kena pajak.

Insentif pajak sebagai bagian dari Program PEN, perlu dievaluasi agar 
dapat diketahui sejauh mana efektivitas program tersebut, serta menjadi 
bahan pertimbangan para pengambil keputusan untuk merumuskan 
kebijakan selanjutnya. “Ketika kita menjalankan suatu program pasti akan 
ditanyakan, apakah program itu berhasil?” demikian disampaikan Ihsan 
Priyawibawa, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) saat 
penulis menanyakan alasan dilakukannya survei efektivitas insentif Pajak 
PEN. “Efektivitas selalu dikaitkan dengan output dan pencapaian tujuan; 
kita ingin mengetahui hubungan antara efektivitas pemanfaatan insentif 
dan keberlangsungan usaha,” tambahnya.

Mengapa Survei?
DJP mengelola data internal yang berasal dari penyampaian SPT Tahunan 
dan SPT Masa. Selain itu, data internal juga bersumber dari dokumen lain 
yang dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada DJP seperti Faktur Pajak, Bukti 
Potong PPh, daftar nominatif piutang tak tertagih, daftar nominatif beban 
promosi dan entertainment, Surat Keterangan Domisili dan data lainnya. 

Analisis efektivitas insentif Pajak PEN, apabila menggunakan data 
internal atau data administratif DJP di awal pandemi memiliki beberapa 
keterbatasan, antara lain:

1. Data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak mengikuti periode pelaporan 
tertentu. SPT Tahunan PPh Badan disampaikan Wajib Pajak paling 
lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. SPT Masa PPh pada 
umumnya disampaikan pada 20 hari setelah masa pajak berakhir. 
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Sedangkan, tim analisis membutuhkan data dari Wajib Pajak real-time 
untuk mengetahui segera dampak kebijakan yang digulirkan.

2. Data internal tidak menyediakan data kualitatif seperti persepsi 
masyarakat terhadap insentif dan harapan mereka ke depan. 

Meskipun demikian, perpaduan analisis dari survei dengan data internal, 
khususnya SPT Tahunan di tahun pandemi merupakan analisis yang 
bisa dikatakan saling melengkapi dan menguatkan. Sebagaimana akan 
dijelaskan di bagian akhir dari bab ini.

Pemilihan metode analisis efektivitas dari sebuah kebijakan dapat 
tergantung pada apakah outcome (dampak) yang ingin diukur adalah 
immediate outcome (dampak segera) atau final outcome (dampak akhir). 
Dampak yang bersifat final hanya dapat diketahui setelah kebijakan selesai 
dijalankan. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan insentif Pajak PEN diberikan 
pada saat kondisi pandemi yang penuh dengan tantangan risiko dan 
ketidakpastian; keterbatasan waktu sehingga sangat dibutuhkan 
informasi efektivitas insentif berdasarkan bukti empiris sesegera mungkin 
(immediate). Lebih lanjut, dampak kebijakan insentif yang hendak diukur juga 
diharapkan dapat mencakup yang bersifat observable dan non-observable. 
Dampak observable yaitu perubahan yang dapat dinilai dengan angka, 
seperti kenaikan dan penurunan omzet, biaya, dan indikator kuantitatif 
lainnya. Sebaliknya, dampak non-observable merupakan perubahan yang 
tidak bisa dinilai dengan angka, seperti opini kebermanfaatan ataupun 
ketertarikan mengikuti kembali atas insentif yang telah digunakan oleh 
para pelaku usaha.



- 118 -

INSENTIF PAJAK PANDEMI COVID-19

Berdasarkan kebutuhan untuk dapat segera menilai efektivitas insentif 
Pajak PEN inilah sehingga diputuskan bahwa survei adalah pilihan 
yang paling tepat untuk kondisi pada saat pandemi. Survei merupakan 
metode yang paling tepat dalam konteks perception-based measurement 
(pengukuran berbasis persepsi). Berbagai informasi efektivitas insentif 
dapat diperoleh dari survei PEN ini sebagaimana telah disajikan dalam Bab 
III buku ini.

Proses dan Dinamika Survei Efektivitas 
Insentif PC-PEN

Ide untuk melakukan analisis efektivitas insentif Pajak PEN pertama kali 
disampaikan oleh Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan 
Pajak. Berdasarkan arahan tersebut dibentuklah Tim Analisis Efektivitas 
Insentif yang tergabung di dalam Tim Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak 
Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Terdampak Pandemi COVID-19.

Tim Analisis Efektivitas Insentif diketuai oleh Eureka Putra selaku Kepala 
Subdirektorat Dampak Kebijakan, Direktorat PKP. Adapun untuk tim 
survei efektivitas insentif Pajak PEN dikoordinasikan oleh Arifin Rosid 
selaku Kepala Seksi Dampak Kebijakan Perpajakan. Tim survei ini juga 
bekerja sama dengan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 
Masyarakat (P2 Humas).



- 119 -

BEHIND THE SCENES :  ADMINISTRATION

Ihsan Priyawibawa, Direktur PKP sekaligus sebagai Ketua Tim Penilaian 
Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Terdampak 
Pandemi COVID-19 periode Tahun 2021 menjelaskan bahwa ada dua 
pendekatan yang dilakukan melalui survei ini, yaitu mengukur efektivitas 
pemanfaatan insentif perpajakan itu sendiri, dan selanjutnya mengukur 
apakah insentif tersebut membantu keberlangsungan usaha. “Kita ingin 
ada keterwakilan Wajib Pajak di ujung barat dan ujung timur, tidak hanya 
Jakarta,” tambahnya saat menjelaskan responden yang dipilih. Eureka 
Putra menambahkan, “Kita ingin melihat secara empiris, apakah insentif 
ini memberikan dampak yang bagus, langsung dari persepi para pelaku 
usaha.”

Kegiatan survei efektivitas insentif Pajak PEN telah dilaksanakan sebanyak 
tiga kali, yaitu:

1. Survei pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Juli - 7 Agustus 2020. 
Rumusan masalah yang hendak dijawab melalui penyelenggaraan 
survei ini adalah bagaimana kondisi dan keberlangsungan usaha 
dari pelaku usaha selama pandemi berlangsung, bagaimana tingkat 
pemahaman dan pemanfaatan stimulus pajak oleh pelaku usaha, 
apa stimulus lainnya yang diinginkan oleh mereka serta bagaimana 
pandangan mereka terhadap perekonomian domestik ke depan.

2. Survei kedua dilaksanakan pada tanggal 8 - 28 Desember 2020. Berbeda 
dengan survei pertama, pada survei kedua ini mengatasnamakan 
Kementerian Keuangan karena melibatkan Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dengan DJP 
sebagai koordinator. Informasi yang ingin digali dari survei kedua ini 
adalah seberapa besar manfaat insentif untuk keberlangsungan usaha, 
baik insentif pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak 
(PNBP).
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3. Survei ketiga dilaksanakan pada tanggal 12 - 30 Juli 2021 yang 
merupakan penyempurnaan dari survei sebelumnya, dengan target 
responden yang sama dengan survei kedua. 

Menurut Arifin Rosid, survei yang tidak didesain dan dilakukan dengan 
baik berpotensi menghasilkan kesimpulan yang misleading. Oleh karena 
itu, survei efektivitas insentif Pajak PEN dikembangkan sebagaimana 
standar-standar ilmiah dalam pengumpulan bukti melalui survei meskipun 
dilakukan dalam kondisi keterbatasan waktu dan sumber daya. Tim survei 
bekerja secara efektif dan efisien dalam kondisi budaya kerja baru yaitu 
Work from Home dan digitalisasi cara kerja sehingga menghasilkan analisis 
survei yang kredibel dengan memakan waktu dan biaya yang paling 
kecil. Tentunya, dalam perjalanannya terdapat beberapa tantangan yang 
dihadapi oleh tim yaitu dari bagaimana mendesain pertanyaan survei yang 
tepat, pemilihan responden yang representatif, mekanisme pelaksanaan 
survei, dan analisis hasil survei.

Tantangan pertama adalah bagaimana 
mendesain pertanyaan survei yang tepat
“Jangan sampai survei ini membuat Wajib Pajak merasa terintimidasi” (Riza 
Almanfaluthi)

Pertanyaan survei disusun menggunakan bahasa yang sederhana dan 
mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. Kualitas pertanyaan dalam kuesioner 
survei akan sangat menentukan kualitas jawaban responden yang 
tentunya akan mempengaruhi hasil akhir survei. Adalah penting untuk 
memahami bahwa tiap hal yang ingin ditangkap dalam survei memerlukan 
detail pertanyaan yang spesifik. Berdasarkan pengalaman dari survei 
sebelumnya, tim survei senantiasa menyempurnakan kualitas dan desain 
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pertanyaan survei yang berikutnya. Salah satu contoh perbaikan dari 
survei ke survei berikutnya adalah mengganti pertanyaan-pertanyaan 
yang bersifat terbuka (open question) menjadi pertanyaan tertutup (close 
question) seperti pilihan ganda, skala rating, dan ‘ya atau tidak’. Meskipun 
akibat pilihan tersebut ada potensi hilangnya narasi jawaban yang lebih 
‘kaya’, tim survei lebih mengedepankan pertimbangan agar responden 
dapat dengan mudah menyampaikan jawaban mereka dalam waktu 
yang paling singkat, dan mempermudah proses analisis respons jawaban 
nantinya. 

Dalam penyusunan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tim survei bekerja 
sama dengan Direktorat P2 Humas terutama dalam pemilihan bahasa. 
Narasi yang dipilih dalam pertanyaan maupun pada pengantar survei 
dipilih dengan sangat hati-hati. “Jangan sampai survei ini membuat Wajib 
Pajak merasa terintimidasi”, demikian disampaikan oleh Riza Almanfaluthi. 

Sebagai langkah terakhir dalam mendesain pertanyaan survei, tim survei 
menguji coba kuesioner survei yang sudah dirancang tersebut untuk 
dijawab oleh kolega di Kantor Pusat DJP (pilot testing). Dari kegiatan pilot 
testing ini dapat diketahui apakah pertanyaan telah sesuai, berapa lama 
waktu yang diperlukan untuk mengisi, apakah menimbulkan jawaban yang 
bias, dan bagaimana tingkat kesulitan pengolahan datanya.
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Tantangan kedua adalah pemilihan responden 
yang representatif 
Menurut Arifin Rosid, prinsip yang diterapkan dalam pemilihan responden 
ini adalah pareto optimum. Responden yang dipilih adalah mereka yang 
benar-benar membayar pajak dan akan terdampak dari insentif Pajak 
PEN. Berdasarkan pertimbangan tersebut, target populasi survei ini 
disepakati adalah Wajib Pajak strategis. Wajib Pajak strategis yaitu 
Wajib Pajak yang memenuhi kriteria Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib 
Pajak badan berstatus pusat yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar, KPP 
di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, seluruh KPP Madya, dan Wajib 
Pajak dengan jumlah pembayaran pajak terbesar yang terdaftar di tiap-tiap 
KPP Pratama. Wajib Pajak strategis dipilih sebagai target populasi survei 
karena kelompok Wajib Pajak ini mencerminkan mayoritas penerimaan 
pajak nasional. Jumlah populasi adalah 177.321 Wajib Pajak strategis yang 
terdiri dari 136.283 Wajib Pajak Badan, sedangkan sisanya dari Wajib Pajak 
Orang Pribadi. “Dari Wajib Pajak strategis ini terdapat keterwakilan seluruh 
Wajib Pajak dari ujung barat sampai ujung timur”, demikian ditambahkan 
oleh Ihsan Priyawibawa.
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Gambar 10 - Gambaran populasi responden survei

Gambar 11 - Sebaran Lokasi Usaha Responden Survei I
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Tantangan ketiga yaitu bagaimana mekanisme 
survei yang paling tepat
Pemilihan mekanisme survei ini merupakan hal krusial agar menghasilkan 
jawaban survei sebagaimana kenyataan yang dihadapi oleh Wajib Pajak. 
Oleh karenanya, sifat survei ini adalah anonim dan confidential yaitu 
responden tidak diberikan pertanyaan apapun yang dapat mengungkap 
identitas perpajakannya. Sehingga, survei ini diharapkan dapat seobjektif 
mungkin menangkap aspirasi dari pelaku usaha di Indonesia yang dalam 
hal ini diwakili oleh Wajib Pajak strategis. Survei dilakukan secara daring 
dengan cara mengirimkan surat elektronik (surel) atau email ke alamat 
surel Wajib Pajak, dengan mencantumkan tautan survei.

Lebih lanjut, tim survei menyampaikan bahwa terdapat beberapa 
pendekatan yang dilakukan untuk menjaga kredibilitas dari jawaban survei 
yaitu: 

1. Untuk menghindari response bias, pada kalimat pengantar survei 
ditekankan bahwa survei dilaksanakan secara anonim dengan 
menekankan kerahasiaan dan integritas data. Hal ini sesuai dengan 
beberapa jurnal yang menyatakan bahwa survei anonim dan confidential 
akan menghasilkan jawaban yang lebih baik jika dibandingkan dengan 
survei yang memuat identitas responden terutama jika survei terkait 
efektivitas kinerja pemerintah.

2. Selain itu, pada narasi pengantar survei di badan surel juga disampaikan 
bahwa pentingnya peran serta Wajib Pajak dalam survei ini dalam 
membantu pemerintah mengambil keputusan tentang kebijakan 
insentif yang terbaik bagi Wajib Pajak.
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3. Memberikan informasi estimasi jumlah waktu yang dibutuhkan oleh 
responden dalam mengisi survei pada narasi pengantar survei. Hal ini 
karena beban pengisian survei ada pada pihak responden sehingga 
mereka perlu diberikan informasi sejak awal terkait jumlah waktu yang 
perlu dialokasikan untuk menyelesaikan pengisian survei.

4. Pada saat monitoring tingkat partisipasi pengisian survei beberapa 
hari menjelang batas akhir pengisian, tim mengirimkan nota dinas ke 
unit vertikal agar mengingatkan Wajib Pajak strategis di wilayah kerja 
masing-masing, bagi yang belum mengisi survei, agar dapat segera 
menyelesaikan pengisian. Namun, nota dinas ke unit vertikal ini tidak 
menyertakan tautan kuesioner survei untuk menjaga integritas data 
agar survei tidak diisi oleh pihak selain responden yang disasar.

Survei efektivitas insentif Pajak PEN ini dapat dikatakan merupakan survei 
pertama yang pernah dilakukan dengan target responden yang cukup besar 
dan dilakukan secara daring oleh DJP. Kuesioner survei dikirim melalui surel 
resmi DJP yaitu dengan domain pajak.go.id untuk menjamin legitimasi 
survei disertai dengan tampilan serta logo dari Kementerian Keuangan
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Tantangan keempat adalah bagaimana 
melakukan analisis hasil survei dengan cepat dan 
tepat
Kondisi genting di masa pandemi di mana semua dituntut serba cepat 
dan tanggap termasuk penyajian data terkait kebijakan insentif Pajak PEN 
menjadi tantangan tersendiri yang harus mampu dijawab oleh tim survei. 
Alhasil, survei dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan electronic 
form sebagai tool dengan tujuan agar respons jawaban survei dapat lebih 
mudah untuk diolah. Selain itu, analisis deskriptif data hasil survei dapat 
lebih cepat untuk disajikan; bahkan real time. Kesimpulan dari hasil analisis 
pun akan lebih berkualitas dikarenakan pertanyaan survei telah dirancang 
dengan baik.

Meskipun secara umum tingkat partisipasi (participation rate) survei relatif 
tidak tinggi—tingkat partisipasi dari survei pertama adalah sekitar 7,2%, 
dan turun ke level 2% pada survei kedua, lalu kembali naik pada survei 
ketiga menjadi 3%, namun hasil uji keterwakilan (representativeness tests) 
responden terhadap seluruh survei menunjukkan bahwa responden survei 
adalah representasi yang sangat baik dari target populasi baik dari segi 
sebaran lokasi usaha, sebaran sektor usaha, dan sebaran omzet tahunan.

Berdasarkan data survei, sekitar 60% dari pengisi survei mempunyai posisi 
strategis dan sebagai pengambil keputusan dalam usahanya, yaitu 35% 
pengisi survei berada pada posisi high level management seperti pemilik 
usaha, komisaris/jabatan pengawas, dan direktur atau yang setara 
dengan direktur, serta 25% pengisi survei berada pada posisi middle level 
management dalam hal ini adalah manajer pada tempat usaha masing-
masing. Sedangkan sisanya, sekitar 40% pengisian survei dilaksanakan 
oleh karyawan setingkat staf.
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Gambar 12 - Grafik Profil Pengisi Survei

Tim survei melakukan analisis statistik baik deskriptif maupun inferensial 
atas hasil survei ini untuk dapat melihat efektivitas dan memberikan 
rekomendasi kebijakan insentif. Hasil lebih mendetail dapat dibaca 
dalam Buku Laporan Survei PEN yang telah diterbitkan oleh Kementerian 
Keuangan.

Dalam rangka menguji hasil survei efektivitas insentif Pajak PEN ini 
dilakukanlah analisis lainnya dengan menggunakan data administratif 
perpajakan yang meliputi data SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa 
PPN, dan SPT Masa PPh Pasal 21. Kesimpulan yang didapat adalah 
bahwa analisis hasil survei terkonfirmasi oleh analisis data administratif 
perpajakan. Hal menggembirakan lainnya adalah bahwa secara umum 
hasil survei efektivitas insentif Pajak PEN ini juga terbukti koheren dengan 
hasil survei dampak pandemi COVID-19 di Indonesia yang dilakukan oleh 
BPS dan World Bank.
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Pelajaran Berharga dari Aktivitas 
Bertanya (Survei)

Selain membahayakan kesehatan masyarakat, dampak pandemi COVID-19 
telah mampu mengubah tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. 
Banyak hal yang dapat kita jadikan pelajaran dari pengalaman survei 
efektivitas insentif Pajak PEN ini.

Pertama, pemerintah perlu membangun budaya bahwa kebijakan harus 
dievaluasi secara berkesinambungan, untuk menilai seberapa jauh suatu 
kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan 
antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik 
yang ditentukan. Tentunya hal ini akan menjadi bukti akuntabilitas dan 
transparansi kebijakan dan juga menjadi dasar bahwa setiap kebijakan 
harus didasari oleh bukti empiris (evidence-based policy).

Untuk mencapai hal tersebut, dalam penyusunan sebuah kebijakan perlu 
disiapkan framework ukuran keberhasilan sebuah kebijakan. Ukuran 
keberhasilan ini dapat bersifat abstrak atau kualitatif maupun kuantitatif 
dengan tetap memperhatikan asas-asas penyusunan kebijakan atau 
peraturan yang baik. Sebagai contoh, dalam insentif Pajak PEN yang 
bersifat timely, targeted and temporary ini bertujuan untuk membantu 
likuiditas.

Kedua, survei efektivitas insentif Pajak PEN telah memberikan pembelajaran 
bahwa jika dilakukan dengan benar, survei dapat menjadi alat pengukuran 
yang tepat dari efektivitas kebijakan terutama dalam situasi di mana 
sumber data lain tidak tersedia. Survei terbukti dapat menjadi cara baru 
menuju Evidence Based Policy Making di DJP.
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Sebagai saran penyempurnaan dalam mengukur efektivitas kebijakan 
ke depannya dapat dilengkapi dengan pengujian eksperimental melalui 
uji kausalitas apabila memungkinkan. Salah satu metode yang dapat 
digunakan adalah Randomized Controlled Trials (RCT) yang merupakan 
golden standard untuk penelitian eksperimental guna pembuktian kausal 
(causation). Apabila kita ingin membuktikan apakah suatu ‘intervensi 
tertentu’ akan menyebabkan ‘outcome tertentu’, maka metode RCT adalah 
pilihan yang tepat. Alternatif lainnya, dalam hal RCT tidak mungkin atau sulit 
diimplementasikan, pendekatan quasi experiment dengan menggunakan 
metode ekonometrik seperti Difference in Differences (DID), Synthetic Control 
Method (SCM), atau Regression Discontinuity (RD) dapat dilakukan sepanjang 
data tersedia. 

Ketiga, tim survei ini berhasil menjadi bukti implementasi tagline 
‘Kolaborasi Kemenkeu Satu’, yaitu tekad dan cita-cita dari Kementerian 
Keuangan untuk bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi untuk memberikan 
kontribusi terbaik bagi kemajuan negeri. Tim survei bekerja dengan 
kekuatan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama tim antar unit eselon 
satu di Kementerian Keuangan dan mampu bekerja dalam tekanan dan 
kondisi pekerjaan yang mayoritas diselesaikan melalui Work from Home 
namun tetap tercipta engagement yang baik dalam penyelesaian tugas.

Sebagai penutup dari pelajaran berharga yang dapat kita petik dari 
pengalaman survei efektivitas insentif Pajak PEN bahwa walaupun dalam 
kondisi krisis dan penuh dengan ketidakpastian serta keterbatasan sumber 
daya justru dapat menjadi peluang untuk dapat meningkatkan kapasitas 
dan memberikan kinerja terbaik dengan memaksimalkan apa yang dimiliki.
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BEHIND THE SCENES:  LAYANAN DIGITAL

“Full otomatisasi, jadi mengandalkan 
database yang dimiliki DJP untuk 

menentukan apakah permohonan diterima 
atau tidak. Dan pelaporan apakah sudah 

sesuai dengan format atau tidak”

Agus Sudiasmoro
Kasubdit Pengembangan Sistem Pendukung 

Perpajakan, Direktorat TIK.

Layanan Digital 
Permohonan dan Pelaporan 
Insentif: Agile!
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Dalam ranah dan ruang manajemen proyek pengembangan aplikasi 
atau perangkat lunak, dikenal paling tidak dua kelompok besar 

metode manajemen tersebut, Waterfall dan Agile. Waterfall menekankan 
pada sebuah desain proses yang berurutan yang dalam prosesnya terlihat 
seperti aliran air terjun dari proses perancangan konsep, analisis proyek, 
inisialisasi proyek, desain, pembuatan sistem, testing, implementasi dan 
perawatan. Sedangkan Agile, merupakan kumpulan dari metode-metode 
pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada Iterative (pengulangan) 
dan Incremental Model (bertahap). Oleh karena itu Agile memungkinkan 
untuk mengembangkan perangkat lunak dengan karakteristik requirement 
yang mudah berubah dengan cepat.

Pada institusi pemerintahan, Waterfall menjadi metode yang paling banyak 
dipilih selama ini. Hal ini dikarenakan metode ini dapat memberikan 
dokumentasi yang lengkap dan tahapan yang sistematis. Namun 
membutuhkan waktu yang, biasanya, relatif lama. Sedangkan Agile, yang 
lincah dalam hal adaptasi terhadap perubahan permintaan akan lebih 
cepat menyediakan perangkat lunak yang dibutuhkan.

Dalam kasus penyediaan layanan digital pemanfaatan insentif pajak 
PEN, tantangan untuk menyediakan aplikasi sebagai implementasi 
dari peraturan-peraturan terkait pemanfaatan dan pelaporan menjadi 
tantangan yang harus dijawab oleh DJP. Layanan harus dapat diakses 
oleh Wajib Pajak sesegera mungkin, mudah digunakan, sesuai peraturan 
-- yang ternyata berkembang, dan tentu saja akuntabilitasnya yang harus 
terjaga. Hasil dari layanan digital harus dapat dipertanggungjawabkan, 
mengingat seluruh proses permohonan, pemberitahuan, penelitian dan 
pelaporan selesai dalam layanan ini.
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Kasubdit Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan, Direktorat 
Teknologi Informasi dan Komunikasi, Agus Sudiasmoro, dan Ardhito 
Suryo Nugroho, analis pengembang layanan pemanfaatan insentif pajak  
COVID-19 akan menceritakan bagaimana dinamika di balik pengembangan 
layanan digital pemanfaatan insentif pajak, “Insentif COVID-19 
eReporting”.

End to End, Proses Pemberitahuan, 
Permohonan, Penelitian dan Pelaporan 
dalam Satu Layanan Digital

Dilihat dari mekanismenya, pemanfaatan insentif pajak PEN dapat 
dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah insentif 
dengan mekanisme permohonan terlebih dahulu, dan yang tidak melalui 
permohonan, melainkan dengan pemberitahuan pemanfaatannya. Namun 
keduanya tetap harus melaporkan pemanfaatan insentifnya. Hal ini 
berimplikasi pada pengembangan aplikasi yang akan diakses oleh Wajib 
Pajak saat memanfaatkan insentif. Baik permohonan, pemberitahuan 
maupun pelaporan insentif dilakukan secara online (daring) melalui laman 
www.pajak.go.id. Wajib Pajak yang hendak memanfaatkan insentif dapat 
mengajukan permohonan atau pelaporan dengan login ke DJP Online. 
Selanjutnya, masuk pada menu Info KSWP, pilih fasilitas pada bagian Profil 
Pemenuhan Kewajiban Saya.

Mekanisme pengajuan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 
misalnya, pemberi kerja harus menyampaikan pemberitahuan kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar secara online atau elektronik. 
Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah 
ditetapkan. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria, maka Kepala 
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KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan 
insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Demikian pula untuk PPh 
UMKM Ditanggung Pemerintah dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Sedangkan untuk pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan pengembalian 
pendahuluan PPN dipercepat, Wajib Pajak harus terlebih dahulu 
mengajukan permohonan. Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) 
diajukan kepada Kepala KPP tempat WP Pusat terdaftar juga melalui 
laman www.pajak.go.id.

Hal yang menjadi sebuah terobosan dalam hal administrasi adalah 
bahwa mulai dari pemberitahuan, permohonan, penelitian, dan pelaporan 
semuanya dilakukan secara online dan digital. Wajib Pajak tidak perlu 
datang ke kantor pajak untuk memanfaatkan insentif ini. Proses yang dari 
awal permohonan, pemberitahuan hingga pelaporan pajak dapat selesai di 
layar yang sama. Termasuk apabila penolakan permohonan akibat Wajib 
Pajak tidak memenuhi kriteria dilakukan dalam sistem tersebut, end to end 
process.

“Full otomatisasi, jadi mengandalkan database yang dimiliki DJP untuk 
menentukan apakah permohonan diterima atau tidak. Dan pelaporan 
apakah sudah sesuai dengan format atau tidak”, terang Agus Sudiasmoro, 
Kasubdit Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan, Direktorat 
Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oleh karena itu proses pemanfaatan 
insentif pajak PEN ini dapat selesai di layar monitor Wajib Pajak. “Seluruh 
validasi selesai di layar Wajib Pajak, seluruh syarat dan validasi tersedia di 
sistem”, tambahnya.
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Proses Pengembangan Perangkat Lunak 
yang Adaptif, Agile

Prosedur normal pengembangan proyek di DJP, khususnya yang dilakukan 
oleh Direktorat TIK menggunakan kondisi pengembangan normal. Prosedur 
normal ini mensyaratkan sebuah permintaan pengembangan dimulai dari 
kajian proses bisnis di Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Setelah itu 
kajian proses bisnis yang dihasilkan dijadikan acuan pemahaman bisnis 
untuk dibahas dengan pengembang aplikasi dalam hal ini Direktorat 
Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada tahapan ini, proses analisis 
oleh analis sistem informasi dilakukan. Selain itu tahap ini juga melakukan 
kajian kelayakan (feasibility study) untuk mengidentifikasi potensi dan 
tantangan yang akan dihadapi atas aplikasi yang dikembangkan. Seluruh 
rincian proposal pengembangan kemudian didokumentasikan dalam 
User Requirement Specification. Selanjutnya dilakukan User Acceptance 
Test, Fungsionality Test, dan Performance Test baru kemudian dilakukan 
deployment. Pada tahapan deployment ini, sebuah perangkat lunak dapat 
digunakan oleh penggunanya. 

Sementara, dalam kondisi yang tidak normal seperti pandemi, terdapat 
prosedur darurat, di mana tahapan-tahapan dalam kondisi normal 
dapat ditinggalkan terlebih dahulu, atau dilakukan secara bersamaan. 
Direktur TIK saat itu, Iwan Djuniardi memberikan arahan agar dalam 
pengembangan untuk layanan permohonan dan pelaporan insentif pajak 
PEN ini menggunakan prosedur darurat. “Pak Iwan (Direktur TIK saat 
itu. red) memberikan arahan untuk menggunakan kondisi darurat dalam 
pengembangannya”, ungkap Kasubdit Pengembangan Sistem Pendukung 
Perpajakan ini.
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Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan aplikasi insentif pajak 
PEN juga berkisar antara time constraint yang singkat, sama halnya dengan 
insentifnya yang harus timely. Hal ini ditemui juga dalam penyelesaian 
aplikasi dalam siklus pengembangan. Sejatinya, setelah selesai dibuat 
pada tahap production, prototype aplikasi masih diversikan beta sebelum 
siap luncur. Masih diperlukan beberapa pengujian untuk menjamin 
kualitas aplikasi yaitu, User Acceptance, Functionality dan Performance 
Testing. Pengujian ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian aplikasi 
dengan permintaan pemilik proses bisnis. Selain itu, aspek kemudahan, 
kenyamanan dan pengalaman pengguna juga diujikan pada proses ini. 
Namun, betapa pentingnya pengujian ini dirasa berkejaran dengan urgensi 
kebutuhan di lapangan sesegera mungkin. Protokol prosedur darurat pun 
harus dijalankan. “Prosedur darurat ini sifatnya Agile banget, TIK langsung 
terlibat sejak awal pembahasan aturan dan kajian di TPB”, Agus Sudiasmoro 
menjelaskan.

“Yang full agile adalah pengembangan layanan permohonan dan pelaporan 
insentif ini. Dan ternyata para developer menikmati proses ini meskipun 
harus lembur dan berulang kali melakukan perbaikan atau perubahan”, 
lanjutnya menjelaskan dua jenis layanan digital dalam pemanfaatan 
insentif COVID-19.
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Kolaborasi Kuat di Masa Pandemi

Usaha kolaboratif para pemangku kepentingan terus dijaga dalam proyek 
pengembangan layanan permohonan dan pelaporan insentif pajak PEN. Hal 
ini mengakselerasi penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan mendesak 
di lapangan. Tantangan social distancing tidak menyulitkan personel dalam 
berkoordinasi.

“Experience teman-teman TIK sudah ada sebelum Covid, namun kondisi 
pandemi ini menjadi semacam akselerator, yang baru justru yang 
sifatnya koordinasi”, kisah Agus Sudiasmoro. “Temen-temen harus on call, 
selebihnya percaya pada teman-teman yang sudah ditetapkan target dan 
kinerjanya”, lanjut Agus. Sementara, di sisi teknis tim pengembang, Ardhito 
mengisahkan bahwasanya koordinasi menjadi sebuah tuntutan, untuk 
menyamakan persepsi antara tim peraturan sebagai konseptor dan tim 
pengembang aplikasi. “Kondisi mendesak membuat koordinasi mau nggak 
mau harus lebih intens”, tandasnya.

Hal yang senada juga diungkap dari sisi konseptor dan business owner. 
“Untungnya, tim TIK (Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, 
Direktorat Jenderal Pajak. red) sangat supportive, baik membantu dari 
implementasi proses pelayanan maupun fungsi monitoring”, tegas 
Carolina Candri Prihandinisari, Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan 
Pemungutan Pajak Penghasilan di Direktorat Peraturan Perpajakan II. 
Sesuatu yang sebelumnya dianggap sulit menjadi lebih mudah dengan 
koordinasi yang lancar.
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Akhirnya, pengembangan aplikasi insentif pajak PEN menghadirkan cerita 
di balik layar yang banyak mengandung pelajaran untuk dijadikan modal 
dalam pelayanan kebutuhan teknologi informasi ke depan. Kolaborasi 
dan sinergi terbukti menjadi kunci yang membuka pintu kesulitan dan 
tantangan yang kerap hadir menyertai.



BAB 8
BEHIND THE SCENES : MITIGASI RISIKO

“Salah satu poin terpenting dalam 
pemetaan risiko adalah pembentukan tim 

khusus yakni Tim Penilaian Kepatuhan, 
karena kita paham bahwa penanganan 
risiko insentif ini tidak dapat dilakukan 

sendiri namun membutuhkan koordinasi 
dan kolaborasi diantara fungsi, bahkan di 

dalam internal DJP sendiri."

Ihsan Priyawibawa
Ketua Tim Penilaian Kepatuhan

Mitigasi Risiko, Antara 
Insentif dan Pengawasan 
Kepatuhan
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Pembentukan Tim Khusus demi 
Kemudahan Koordinasi

Pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk bergerak cepat 
mengeluarkan kebijakan yang tepat di tengah situasi yang tidak pasti. 
Tingkat responsivitas dan ketepatan menjadi kunci utama dalam 
keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif pandemi 
COVID-19. Oleh karena itu, peran pengendali risiko menjadi krusial untuk 
memastikan kebijakan yang dikeluarkan tepat sasaran dan dilakukan 
dengan tata kelola yang baik. 

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan terkait insentif 
pajak bagi Wajib Pajak terdampak wabah virus corona, Direktorat Jenderal 
Pajak juga membentuk tim khusus yang diberi nama Tim Penilaian 
Kepatuhan Wajib Pajak Penerima Insentif dan/atau Fasilitas Pajak Terkait 
Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Tim ini awalnya 
dibentuk pada Juni 2020 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-287/PJ/2022 dan diperbaharui pada tahun 2021 dengan Keputusan 
Dirjen Pajak Nomor KEP-309/PJ/2021. 
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Box 1.
Tugas Tim Penilaian Kepatuhan 

1. Melakukan analisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan efektivitas 
pemberian fasilitas pasca pemberian dan pemanfaatan insentif dan/
atau fasilitas pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan terkait.

2. Memberikan rekomendasi strategi pengawasan dan penegakan 
hukum atas ketidakpatuhan Wajib Pajak penerima insentif dan/atau 
fasilitas pajak.

3. Melakukan analisis makro atas dampak pemberian dan pemanfaatan 
insentif dan/atau fasilitas pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
terkait sebagai bahan dari penyusunan kebijakan.

4. Memberikan rekomendasi strategi komunikasi kepada pihak terkait 
sebagai bentuk tindak lanjut atas analisis efektivitas pemberian 
insentif dan/atau fasilitas pajak. 
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Ihsan Priyawibawa, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, didapuk 
sebagai Ketua Tim Penilaian Kepatuhan untuk periode yang ke-2 ini. 
Ihsan menyampaikan bahwa pembentukan tim merupakan poin yang 
sangat krusial karena penanganan risiko kepatuhan Wajib Pajak penerima 
insentif membutuhkan koordinasi diantara fungsi yang ada di Direktorat 
Jenderal Pajak. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menjamin proses 
bisnis pemberian insentif dan pengawasan kepatuhannya berjalan dengan 
efektif.

Dengan latar belakang tersebut, tim khusus ini dibentuk dengan melibatkan 
berbagai direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak. 
Sebagai contoh, Subtim Analisis Efektivitas Pemberian Insentif melibatkan 
pegawai dari Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat 
Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat 
Intelijen Perpajakan, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 
Masyarakat, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan serta Direktorat 
Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ihsan Priyawibawa menambahkan bahwa awal pembentukan Tim 
Kepatuhan didasari pemahaman bahwa organisasi DJP berjalan by 
function, yang artinya tidak ada pekerjaan yang selesai di satu fungsi 
saja. Pemahaman tersebut mendorong terbentuknya tim khusus untuk 
meningkatkan koordinasi diantara pemilik fungsi. “Ketika membentuk tim 
ini, kita paham bahwa koordinasi menjadi bagian dari hidup organisasi 
kita, dan budaya tersebut telah berjalan walau masih perlu ada perbaikan”, 
ujarnya.

Pemberian insentif dan fasilitas kepada Wajib Pajak terkait dampak pandemi 
COVID-19 merupakan tugas DJP untuk turut serta memulihkan ekonomi. 
Sebuah tugas yang bukan merupakan pekerjaan yang dilaksanakan dalam 
kondisi yang normal-normal saja. Oleh karena itu, tim khusus ini masih 
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tetap diperlukan untuk menjamin koordinasi di antara direktorat tetap 
terjaga. “Tim ini masih diperlukan karena apabila tidak ada koordinasi maka 
arahnya tidak akan jelas, serta roadmap yang telah disusun juga tidak akan 
berjalan”, Ihsan Priyawibawa menambahkan.

Pentingnya kolaborasi di antara direktorat yang terlibat di dalam tim 
khusus tersebut sangat dirasakan oleh Fauziah Arsianti, Ketua Subtim 
Analisis Kepatuhan. “Kita dibantu oleh banyak direktorat, seperti Direktorat 
Transformasi Proses Bisnis, termasuk rekan-rekan dari direktorat yang 
terkait sistem dan regulasi”, ucapnya. Beliau juga menyampaikan bahwa 
fungsi pengawasan dan kepatuhan tidak dapat berjalan apabila dari sisi 
proses bisnis tidak ada standardisasi atau apabila dari sisi regulasi tidak 
terlalu clear. 
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Box 2.
Struktur Tim Penilaian Kepatuhan 
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Menyusun Mitigasi Risiko dengan 
Menggunakan Pengalaman 

Pengalaman adalah guru terbaik. Ungkapan tersebut menjadi gambaran 
yang tepat bagaimana DJP dalam menyusun mitigasi risiko pemberian 
insentif dan fasilitas. Ihsan Priyawibaya menyampaikan bahwa pemberian 
insentif dan fasilitas bukanlah kali pertama bagi DJP. Pemberian insentif dan 
fasilitas sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya, walaupun pemberian 
insentif sebelumnya tidak dalam rangka penanganan pandemi. Oleh 
karena itu, salah satu strategi Tim Penilaian Kepatuhan dalam memetakan 
risiko adalah dengan menggunakan pengalaman pemberian insentif yang 
selama ini sudah dilakukan.

Selain pengalaman dari internal organisasi, Tim Penilaian Kepatuhan juga 
meminta instansi lain seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan 
(Itjen Kemenkeu) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia 
untuk berbagi pengalaman mereka dalam memetakan risiko pemberian 
insentif dan fasilitas. “Kita mendiskusikan risiko yang akan muncul dengan 
instansi seperti BPK karena mereka sudah pernah melakukan audit terkait 
pemberian bantuan sosial yang juga merupakan pemberian insentif kepada 
masyarakat. Artinya, audit pemberian insentif bukan pertama kali mereka 
lakukan”, ujar Ihsan.

Pada awal mula pemberian insentif, yakni tahun 2020, DJP segera bekerja 
sama dengan Itjen Kemenkeu dalam menetapkan dan memetakan risiko. 
Dari hasil kerja bareng ini, Tim Penilaian Kepatuhan membuat matriks 
pengendalian risiko atau yang dikenal sebagai Risk Control Matrix (RCM) 
untuk setiap skema insentif dan fasilitas. Risiko yang dimaksud adalah 
risiko inheren serta risiko yang terjadi setelah pemberian insentif maupun 
fasilitas.
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Secara garis besar, risiko yang dipetakan adalah sebagai berikut:

• Wajib Pajak memenuhi ketentuan PMK tetapi tidak memanfaatkan 
insentif/fasilitas.

• Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan PMK namun memanfaatkan 
insentif/fasilitas.

• Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif/fasilitas namun tidak 
menyampaikan Laporan Realisasi Insentif.

• Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif/fasilitas dan menyampaikan 
Laporan Realisasi Insentif tetapi tidak berdasarkan keadaan yang 
sebenarnya.

Pada tahun kedua pemberian insentif, DJP kemudian belajar dari 
pengalaman pada tahun sebelumnya. Namun penyusunan mitigasi risiko 
bukanlah tanpa kesulitan dan hambatan. Di awal pandemi, persoalan 
sistem informasi DJP dalam melakukan mitigasi risiko menjadi salah satu 
tantangan. Sistem informasi membutuhkan waktu untuk menyesuaikan 
dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat pada saat itu. Sementara 
pengambilan keputusan terkait mitigasi risiko, harus secepat mungkin 
dilakukan.

Tantangan selanjutnya adalah berkaitan dengan penyiapan dan pengolahan 
data. Ketua Tim Penilaian Kepatuhan menyampaikan bahwa pemberian 
insentif melibatkan ratusan ribu Wajib Pajak, serta mencakup transaksi 
yang banyak, beragam dan selalu bergerak. Alhasil, kondisi tersebut 
menyebabkan beban administrasi yang kompleks bagi DJP. 
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Perlu diakui bahwa kondisi data pengguna insentif yang terus bergerak 
menjadi tantangan dalam pembuatan dashboard insentif (instrumen 
digital pengawasan program insentif). Pembuatan dashboard tersebut 
bertujuan sebagai referensi informasi penggunaan insentif untuk 
pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Sementara itu, 
berbicara mengenai pertanggungjawaban maka kita berbicara mengenai 
rentang waktu atau periode tertentu. Tantangan tersebut semakin terasa 
ketika berbicara mengenai data pemanfaatan insentif di akhir tahun. Hal 
tersebut terjadi karena data pemanfaatan insentif di akhir tahun akan 
muncul seiring dengan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif yang 
dilaporkan oleh Wajib Pajak yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. 

Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan disiplin Wajib Pajak dalam 
penyampaian Laporan Realisasi Insentif. Ihsan Priyawibawa menjelaskan 
bahwa penyampaikan Laporan Realisasi Insentif dilakukan dengan self-
assessment, sehingga apabila Wajib Pajak tidak melaporkan dengan benar 
dan tepat waktu, maka kemungkinan akan muncul ketidaksesuaian dengan 
kriteria pemanfaatan insentif. “Dinamika tersebut cukup menyita waktu 
dan menjadi tantangan bagi DJP”, ujarnya. 

Untuk mengatasi hal tersebut, DJP melalui unit vertikal mendorong Wajib 
Pajak untuk menyampaikan Laporan Realisasi Insentif. Selain itu, DJP juga 
melakukan perubahan regulasi untuk memberikan relaksasi penyampaian 
Laporan Realisasi Insentif. Relaksasi penyampaian laporan dimaksud agar 
Wajib Pajak memiliki waktu yang cukup panjang untuk menyiapkan laporan 
yang diperlukan. Hal tersebut diharapkan mendorong semakin banyak 
Wajib Pajak yang menyampaikan Laporan Realisasi Insentif.
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Box 3.
Di Balik Layar Pengawasan 

Pemanfaatan Fasilitas dan Insentif 

Keempat kategori risiko yang telah disusun oleh DJP dan Itjen Kemenkeu 
menjadi dasar pengawasan atas pemberian fasilitas dan insentif. Tim 
Analisis Kepatuhan berkerjasama dengan beberapa unit, baik di pusat 
maupun unit vertikal, untuk menindaklanjuti setiap risiko yang telah 
teridentifikasi. 

Koordinasi antara unit vertikal dan Tim Analisis Kepatuhan akan lebih 
mudah dilakukan apabila sistem pengawasan berbasis digital telah 
dibangun sebelum kebijakan pemberian insentif diterapkan. Memang tak 
dapat dimungkiri, membangun sistem berbasis digital bukanlah tugas 
sehari semalam. Itulah sebabnya pengawasan masih dilakukan dengan 
cara manual pada awal pemberian insentif. 

“Di awal pemberian insentif, pengawasan masih dilakukan dengan cara 
manual, namun sistem yang masih manual ini justru membuat tugas 
pengawasan berjalan dengan cepat karena adanya kerjasama yang sangat 
lancar dengan penanggungjawab dari setiap direktorat”, ujar Agus Priyatno 
sebagai Tim Analisis Kepatuhan.

Tindaklanjut atas kategori risiko pertama yaitu pemanfaatan fasilitas dan 
insentif yang masih rendah dilakukan melalui peningkatan sosialisasi dan 
simplifikasi mekanisme permohonan pemanfaatannya. “Pemanfaatan 
insentif yang masih rendah ditindaklanjuti oleh Tim Humas DJP (Direktorat 
Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. ed). Tindak lanjut 
tersebut berupa peningkatan jumlah sosialisasi pemanfaatan insentif dan 
fasilitas kepada Wajib Pajak” ucap Bigking Purba, Tim Analisis Kepatuhan.
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Sementara itu, tindak lanjut tiga risiko lainnya dilakukan melalui kerjasama 
dengan unit vertikal. Tim Analisis Kepatuhan mengirim beberapa data 
kepada Kantor Wilayah DJP, yang kemudian data tersebut dikirim ke Kantor 
Pelayanan Pajak untuk ditindaklanjuti. Data tersebut berupa daftar Wajib 
Pajak yang tidak menyampaikan laporan pemanfaatan insentif, daftar Wajib 
Pajak yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan namun memanfaatkan 
insentif, serta daftar Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas dan insentif 
tetapi melaporkan transaksi yang tidak sebenarnya.

Pengawasan pemanfaatan fasilitas dan insentif yang dilakukan oleh Tim 
Analisis Kepatuhan bukan tanpa tantangan. Dinamika di dalam pengawasan 
pemanfaatan fasilitas dan insentif kadang kala terjadi. Sebagai contoh, 
prioritas unit vertikal dalam pengumpulan penerimaan pajak pada 
semester dua tahun 2020 menjadikan tindak lanjut kepatuhan Wajib Pajak 
agak sedikit tertunda. Namun demikian, tindak lanjut kepatuhan pada 
akhirnya ditutup dengan persentase yang sangat baik. 
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Upaya Sinergi dengan Instansi Pengawas 
dan Auditor Eksternal

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Penilaian Kepatuhan, bahwa tim ad 
hoc ini bukan saja memanfaatkan pengalaman internal organisasi dalam 
melakukan mitigasi risiko, namun juga menggunakan pengalaman dari 
instansi lain seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan 
Badan Pemeriksa Keuangan RI. 

Sinergi antara DJP dan Itjen Kemenkeu sangat penting karena DJP 
dapat memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Itjen 
Kemenkeu untuk memetakan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, 
dalam menjalankan proses mitigasi risiko, DJP juga mendapat supervisi dari 
Itjen Kemenkeu. Salah satunya adalah dalam pengawalan proses bisnis 
pemberian insentif serta turut melakukan reviu apabila DJP berhadapan 
dengan pemeriksaan eksternal.

Sementara itu, kerjasama antara DJP dan BPK dilakukan untuk 
mendapatkan kesamaan pemahaman terhadap proses bisnis pemberian 
insentif sehingga pemeriksaan BPK atas pemberian insentif tersebut dapat 
berjalan dengan efektif. Lebih lagi, hasil pemeriksaan BPK akan menjadi 
bahan perbaikan bagi DJP dalam pelaksanaan pemberian insentif pajak 
selanjutnya. Heru Narwanta, Kepala Subdirektorat Investigasi Internal, 
melihat bahwa peran BPK dalam pemeriksaan pemanfaatan insentif 
sangat membantu DJP dalam mengevaluasi pemanfaatan insentif untuk 
bahan perbaikan tahun selanjutnya.

Tidak dapat dimungkiri, terdapat beberapa tantangan dalam melakukan 
kerjasama tersebut. Kesulitan sering ditemukan akibat adanya perbedaan 
pemahaman antara DJP dan auditor dari instansi pengawasan terkait 
proses bisnis di DJP.
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Heru Narwanta menyampaikan bahwa perbedaan pemahaman antara 
DJP dan BPK memang terkadang terjadi. Namun Heru berulang kali 
tetap mengatakan kepada Tim Auditor BPK bahwa pembuatan kebijakan 
pemberian insentif dan fasilitas pajak disusun dalam kondisi tidak normal, 
dengan demikian Tim Auditor BPK juga diharapkan tidak menggunakan 
“kacamata” bisnis normal dalam melihat program ini. “Setiap kali Tim 
Auditor BPK lepas dari pemahaman tersebut, saya kembali mengingatkan 
pesan tersebut”, ujarnya.
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Dalam pengelolaan keuangan negara, pajak memiliki peranan yang 
signifikan. Namun, selama ini, peran pajak yang menonjol adalah 

sebagai salah satu sumber pendapatan negara – menyumbang lebih dari 
70%. Padahal, peran pajak tidak hanya penerimaan semata. Pajak juga 
merupakan salah satu bagian penting dalam kebijakan fiskal pemerintah, 
misalnya dalam bentuk berbagai keringanan dan fasilitas pajak. Selama 
ini, pemerintah telah memberikan berbagai jenis kelonggaran pajak yang 
dilaporkan dalam laporan belanja perpajakan, nilainya mencapai Rp 272 
triliun atau setara 1,72% dari total PDB (tahun 2019). Dengan kata lain, 
terdapat sekitar Rp 272 triliun pendapatan pajak yang tidak dikumpulkan 
oleh pemerintah (forgone revenue) demi meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, mendukung dunia usaha, mengembangkan UMKM, dan 
meningkatkan iklim investasi.

Demikian pula halnya pada masa krisis, intervensi fiskal pemerintah 
utamanya berupa peningkatan belanja bantuan sosial maupun bantuan 
finansial. Berdasarkan pengalaman penanganan krisis sebelumnya, 
pemerintah Indonesia lebih banyak mengandalkan fungsi belanja dan 
pembiayaan APBN. Namun demikian, pengalaman pemberian insentif pajak 
di masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan pajak dapat 
berperan penting dalam mendukung pelaku usaha di saat krisis. Dilihat 
dari hasil pemberian insentif pajak, pemanfaat insentif pajak menunjukkan 
tekanan usaha yang relatif lebih moderat jika dibandingkan dengan 
non-pemanfaat. Selain itu, penerima insentif juga menunjukkan indikasi 
awal pemulihan aktivitas perekonomian yang lebih cepat dibandingkan 
dengan non-penerima. Tidak hanya itu, sebagai bagian dari program 
PEN, kebijakan pajak ternyata dapat berperan lebih, tidak hanya sebagai 
instrumen dukungan dunia usaha dan UMKM. Insentif pajak ternyata dapat 
digunakan sebagai bagian dari dukungan fiskal untuk membantu daya beli 
masyarakat, misalnya berupa PPh Pasal 21 DTP. Selain itu, insentif pajak 
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juga turut berperan dalam upaya penanggulangan pandemi, misalnya 
melalui fasilitas pajak pembebasan impor alat kesehatan, obat-obatan, 
dan vaksin.

Tidak hanya dari sisi hasil, proses perancangan program insentif pajak 
PEN juga membawa lesson learnt yang berharga baik dari sisi regulasi 
maupun administrasi. Dari sisi regulasi, program insentif pajak PEN 
menunjukkan bahwa kebijakan yang terukur dapat memberikan dampak 
yang optimal – dalam hal ini, pemberian insentif pajak yang berdasarkan 
prinsip timely, targeted, dan temporary. Selain itu, sinergi dalam perumusan 
kebijakan, antarlembaga pemerintah dan stakeholders lainnya, dapat 
mendukung terwujudnya kebijakan yang terarah – sejalan dengan prinsip 
timely dan targeted. Terakhir, pengalaman pemberian insentif pajak PEN 
juga menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk menyusun kebijakan 
yang dinamis dan responsif (misalnya selaras dengan perkembangan 
perekonomian dan kebutuhan masyarakat).

Dari sisi administrasi, implementasi program insentif pajak PEN 
melahirkan beberapa terobosan bagi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu 
pelaksanaan survei sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi, 
digitalisasi layanan, dan pelaksanaan mitigasi risiko sejak awal program. 
Memang, pelaksanaan survei sebenarnya bukan merupakan hal yang baru 
bagi Direktorat Jenderal Pajak. Survei kepuasan layanan pajak, misalnya, 
sudah dikenal cukup lama untuk mengukur kepuasan masyarakat atas 
layanan perpajakan. Namun demikian, pengumpulan data primer melalui 
survei untuk mengukur hasil dan dampak kebijakan pajak belum pernah 
dilakukan sebelumnya. Selain untuk evaluasi program, pelaksanaan survei 
juga menjadi salah satu upaya pengumpulan informasi terkait tantangan 
dunia usaha di tengah pandemi dan pemetaan kebutuhan dukungan fiskal 
sesuai kebutuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman 
pelaksanaan dan pemanfaatannya, survei dapat menjadi salah satu 
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alternatif upaya evaluasi program maupun kebijakan di Direktorat Jenderal 
Pajak – dengan tetap memperhatikan asas manfaat dan efektivitas.

Di samping itu, transisi layanan digital memang sudah dilaksanakan secara 
bertahap oleh Direktorat Jenderal Pajak, misalnya dengan layanan pelaporan 
pajak secara daring. Upaya transisi digital layanan perpajakan juga semakin 
diperkuat dengan program Reformasi Pajak Jilid III yang telah berlangsung 
sejak tahun 2016. Namun, implementasi program insentif pajak PEN 
memungkinkan integrasi layanan yang lebih luas: permohonan, penelitian, 
persetujuan, dan pemantauan. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang 
sudah tersedia, implementasi layanan digital end-to-end insentif pajak PEN 
menjadi relatif lebih cepat. Meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa kondisi 
pembatasan sosial dalam rangka penanggulangan pandemi menjadi 
katalis digitalisasi di seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pada saat yang sama, digitalisasi layanan juga menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari upaya mitigasi risiko sejak awal. Melalui digitalisasi, 
interaksi antarmanusia dapat dikurangi sehingga faktor human-error dapat 
diminimalkan dan pemetaan serta mitigasi risiko dapat dilakukan dengan 
lebih cermat. Selain itu, untuk memperkuat upaya pemetaan dan mitigasi 
risiko implementasi program insentif pajak PEN, Direktorat Jenderal Pajak 
juga membentuk tim mitigasi risiko internal dan bersinergi dengan auditor 
eksternal, misalnya Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Upaya ini 
merupakan sebuah terobosan, setidaknya bagi Direktorat Jenderal Pajak, 
mengingat upaya mitigasi risiko umumnya dilakukan pasca implementasi 
kebijakan atau pada periode reviu oleh tim pemeriksa eksternal. Memang, 
upaya mitigasi risiko sejak awal ini tidak dapat dihindari mengingat program 
insentif pajak PEN merupakan kebijakan di masa krisis, sehingga, meskipun 
bertujuan untuk memberikan bantuan seluas-luasnya bagi masyarakat, 
tetap harus memperhatikan tata kelola keuangan pemerintah yang baik.
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Pada akhirnya, pengalaman pemberian insentif pajak PEN diharapkan 
dapat menjadi lesson learnt pemberian fasilitas perpajakan lainnya di masa 
mendatang. Dengan memperhatikan prinsip timely, targeted, dan temporary, 
insentif pajak dapat membantu meringankan tekanan likuiditas pelaku 
usaha dan membantu daya beli masyarakat. Selain itu, sinergi dengan 
stakeholders terkait dapat menghasilkan kebijakan yang terukur dan tepat 
sasaran. Keseluruhan pengalaman ini menjadi pelajaran yang berharga 
dalam disain kebijakan, sekaligus memperkuat fondasi perancangan 
aturan fasilitas pajak oleh Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat 
Jenderal Pajak. Sehingga, pajak tidak lagi menjadi sumber pendapatan 
negara semata, juga sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung 
perekonomian, pelaku usaha, dan masyarakat luas.
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E P I L O G

Kelanjutan Insentif Pajak di 
Tahun 2022
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Memasuki tahun 2022, tantangan dan dinamika pandemi relatif lebih 
terkendali jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Risiko 

kesehatan dan perekonomian yang dihadapi juga sudah dapat dimitigasi, 
sehingga pelonggaran aktivitas sosial-perekonomian mulai diterapkan. 
Kondisi perekonomian domestik juga semakin pulih, meskipun tantangan 
yang dihadapi bergeser dari disrupsi pandemi menjadi ketidakpastian 
situasi geo-politik global dan ancaman moderasi pertumbuhan ekonomi 
dunia.

Sejalan dengan pemulihan ekonomi dalam negeri, pemberian insentif 
pajak PEN juga mulai disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib 
Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK-3/2022) 
yang berlaku sampai dengan bulan Juni 2022. Melalui PMK-3/2022 
ini, pemerintah menyesuaikan cakupan dan jenis insentif pajak secara 
signifikan, jika dibandingkan dengan insentif yang diberikan di tahun 2020 
dan 2021. Secara singkat, jenis insentif pajak PEN di tahun 2022 yang 
diberikan berupa pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk 72 kelompok 
usaha dan pengurangan PPh Pasal 25 bagi 156 lapangan usaha. Cakupan 
insentif pajak yang semakin terbatas ini secara umum sejalan dengan 
prinsip temporary dan temporary pemberian stimulus fiskal di mana insentif 
diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan (targeted) dan diberikan 
dengan jangka waktu tertentu (temporary).

Berdasarkan asesmen sektoral dan perkembangan penerimaan pajak, 
beberapa kelompok usaha menunjukkan laju pemulihan yang relatif 
terbatas (lagging) dan mengalami tekanan yang cukup parah selama 
periode pandemi 2020 – 2021. Sementara, sektor lainnya menunjukkan 
peningkatan aktivitas yang cukup tinggi dan didukung dengan realisasi 
penerimaan pajak sektoral. Oleh karena itu, pemerintah mempertahankan 
dukungan insentif pajak PEN di tahun 2022 terbatas pada kelompok usaha 
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yang diperkirakan masih terdampak, khususnya dari sektor transportasi, 
hotel, restoran, pendidikan, dan kesehatan.

Sampai dengan awal Juni 2022, realisasi insentif pajak PEN 2022 mencapai 
kurang dari Rp 1 triliun (Rp 988,7 miliar) dengan jumlah pelaku usaha 
yang memanfaatkan sekitar 4.000 Wajib Pajak. Sejalan dengan cakupan 
yang lebih terbatas, jumlah pemanfaat insentif pajak PEN di tahun 2022 
juga semakin berkurang. Memang, dari sisi tingkat serapan pagu insentif, 
realisasi insentif pajak PEN 2022 sudah mencapai 95% dari perkiraan 
kebutuhan anggaran insentif. Sementara itu, realisasi insentif big-ticket 
items juga menunjukkan realisasi yang semakin moderat, mencapai 
kurang dari Rp 500 miliar (sekitar Rp 480 miliar) dari total pagu sebesar Rp 
2,4 triliun. Kondisi ini juga tidak lepas dari cakupan insentif yang semakin 
terbatas.

Secara umum, kombinasi kondisi perekonomian domestik yang semakin 
kondusif dan tren pemanfaatan insentif di tahun 2022 menjadi landasan 
yang cukup solid bagi pemerintah untuk mempertahankan prinsip targeted 
dan temporary pemberian stimulus. Terlebih lagi, pemerintah masih memiliki 
pekerjaan rumah yang besar untuk mengembalikan tingkat kehati-hatian 
pengelolaan keuangan negara, defisit anggaran kembali ke level 3 persen 
terhadap PDB. Oleh karena itu, exit strategy terkait penerimaan pajak yang 
dapat dilakukan di masa pemulihan ini adalah penguatan penerimaan pajak 
dan pembatasan insentif pajak PEN.
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Dalam pengelolaan keuangan negara, pajak memiliki peranan yang 
signifikan. Namun, selama ini, peran pajak yang menonjol adalah 
sebagai salah satu sumber pendapatan negara – menyumbang lebih 
dari 70%. Padahal, peran pajak tidak hanya penerimaan semata. Pajak 
juga merupakan salah satu bagian penting dalam kebijakan fiskal 
pemerintah, misalnya dalam bentuk berbagai keringanan dan fasilitas 
pajak.

Pengalaman pemberian insentif pajak di masa pandemi COVID-19 
menunjukkan bahwa kebijakan pajak dapat berperan penting 
dalam mendukung pelaku usaha di saat krisis. Sebagai bagian dari 
program PEN, kebijakan pajak dapat berperan lebih, tidak hanya 
sebagai instrumen dukungan dunia usaha dan UMKM. Insentif pajak 
ternyata dapat digunakan sebagai bagian dari dukungan fiskal untuk 
membantu daya beli masyarakat, misalnya berupa PPh 21 DTP. Selain 
itu, insentif pajak juga turut berperan dalam upaya penanggulangan 
pandemi, misalnya melalui fasilitas pajak pembebasan impor alat 
kesehatan, obat-obatan, dan vaksin.

Pada akhirnya, pengalaman pemberian insentif pajak PEN diharapkan 
dapat menjadi lesson learnt pemberian fasilitas perpajakan lainnya di 
masa mendatang. Dengan memperhatikan prinsip timely, targeted, 
dan temporary, insentif pajak dapat membantu meringankan tekanan 
likuiditas pelaku usaha dan membantu daya beli masyarakat.
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