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Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN = value added tax (VAT)

Tujuan PPN: menarik pajak dari pengeluaran konsumen 
(baik swasta maupun non-swasta), sehingga dikenal pula 
sebagai pajak konsumsi. Konsumen (pembeli)-lah yang 
menanggung beban (membayar) pajak.

Dengan PPN tidak terjadi pajak atas pajak karena bersifat 
final, yaitu konsumen akhir yang menanggung beban pajak



PPN dan RCM di seluruh dunia
PPN adalah jenis pajak dengan sumbangan terbesar di seluruh dunia

Eropa dan Amerika sudah mengenal PPN sejak lama

Di bawah mekanisme PPN, pajak dipungut oleh penjual

Dengan RCM (reverse charge mechanism), PPN dipungut oleh pihak yang 
membeli barang kena pajak

Sejumlah studi menunjukkan salah satu manfaat RCM adalah meminimalkan 
penipuan pajak (tax fraud).

Selain di UE, RCM juga diberlakukan di Kanada, Singapura dan Korea Selatan 
(Korsel) 



PPN di seluruh dunia
RCM menarik perhatian karena dipandang menurunkan kenakalan (delinquency) 
pembayar pajak; juga meningkatkan fairness dan transparansi transaksi. 

Di Eropa, dengan mekanisme VAT (PPN) biasa, terjadi penipuan lewat
mengajukan klaim pengembalian pajak palsu (carousel fraud).

Keprihatinan/keberatan atas RCM berkenaan dengan biaya kepatuhan
(compliance costs) yg lebih besar dengan mekanisme ini; 

selain itu RCM juga dituding melemahkan likuiditas.

Pengecualian diterapkan di banyak negara untuk industri-industri: jasa
keuangan, perumahan dan pelayanan kesehatan.



RCM di Indonesia
Tentang istilah wajib pungut (wapu)

Wajib pungut telah dikenal lama sebenarnya, tetapi istilah wajib pungut ini perlu 
diperjelas;

Hotel dan restoran telah berlaku sebagai wajib pungut PPN selama ini. Demikian juga 
dengan industri farmasi atau juga tekstil di mana perusahaan ekspor-impor tekstil.

Selain untuk PPN, wapu juga dikenal untuk PPnBM (pajak penjualan barang mewah) 
yang dilakukan oleh pihak swasta yang menjual barang/jasa kena pajak barang mewah, 
seperti dealer mobil, contohnya

Ini adalah praktik perpajakan PPN/PPnBM tradisional; di mana beban pajak ditanggung 
konsumen (pembeli), sedangkan pajak dipungut oleh penjual.



RCM di Indonesia
Dalam mekanisme reverse charging, yang disebut sebagai Wapu hanya yang 
ditunjuk oleh pemerintah, seperti, antara lain: i) bendaharawan pemerintah dan 
kantor perbendaharaan negara; ii) kontraktor kontrak kerja sama pengusahaan 
migas dan pengusahaan panas bumi; iii) BUMN. 

Wapu di atas itulah yang di bawah mekanisme reverse charging menjadi 
pemungut pajak. BUMN sebagai pembeli barang/jasa kini menjadi pemungut 
PPN. 

Akibatnya penyedia (penjual) menyerahkan pembayaran pajak sekaligus 
barang/jasa kepada pembeli (BUMN).

Mungkin mengenalkan istilah agen fiskal lebih tepat.



RCM di Indonesia
Persoalan dalam praktik Mekanisme Reverse Charging di indutri farmasi

pedagang besar farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) memikul beban biaya 
tinggi dengan adanya aturan wajib pungut (Wapu), di mana setiap penjualan obat dan 
alkes dari PBF dan PAK kepada faskes pemerintah. Dalam hal ini PBF-PAK dipungut PPN 
10% dan PPh 22 sebesar 1,5%, yang menambah beban cash flow dan bunga modal kerja 
yang sangat tinggi. Sekitar Rp 1,5-2 triliun dana PPN PBF dan PAK berstatus lebih bayar 
ke pemerintah, yang harus selalu direstitusi setiap tahunnya.

Proses restitusi PPN memakan waktu sekitar dua tahun. Hal itu menambah beban 
modal kerja dan sumber daya perusahaan, serta menambah biaya bunga modal kerja 
setara dengan 3-4 persen dari nilai penjualan.

Kondisi di atas memengaruhi penyampaian pelayanan kesehatan di bawah skema JKN 
(BPJS)



Biaya Ketaatan dan Administratif
Perpajakan
Tujuan dasar administrasi kebijakan pajak: pajak yang 
mudah dipahami, ditaati dan ditegakkan dengan cara yang 
kompeten, adil dan jujur

Compliance costs (biaya ketaatan) muncul pada sisi orang 
pribadi (orang per orang) maupun badan (bisnis), 

Adnimistrative costs (biaya administrasi) muncul di sisi
pemerintah, tetapi ujungnya ditanggung oleh orang pribadi. 



Faktor-faktor yang menjelaskan mengapa
sistem pajak menjadi rumit

Konflik konsensus berbagai tujuan dari kebijakan pajak. 
◦ Semua orang setuju bahwa pajak haruslah sederhana, tetapi sebagian besar

juga setuju bahwa pajak harus jujur-adil (fair), kondusif bagi perekonomian
dan dapat ditegakkan (enforceable). 

Faktor kedua adalah proses politik. 
◦ Ketika pajak dirancang untuk memberi manfaat khusus bagi kelompok

masyarakat tertentu, maka pajak menjadi rumit karena harus membuat
pembedaan di antara para pembayar pajak dan antara sumber dan
penggunaan pendapatan.



Faktor-faktor yang menjelaskan mengapa
sistem pajak menjadi rumit

Faktor ketiga adalah kemampuan dan niat pembayar
pajak untuk mengurangi atau menghindari pajak (tax 
avoidance or evasion). 
◦ Tax avoidance adalah menggunakan celah yang ada untuk meminimalkan

pembayaran pajak. 

◦ Tax evasion adalah tidak membayar pajak, baik sengaja maupun tidak
(misalnya ketika salah mengisi laporan pajak).



Penutup
Penggunaan RCM ternyata sepanjang waktu menarik otoritas pajak di banyak negara
karena dianggap cukup ampuh melawan penipuan pajak.

Di sisi lain, Compliance costs memang menjadi kelemahan penting dalam RCM. 
Sejumlah upaya untuk mengatasi masalah ini di Eropa, misalnya, ternyata tidak mudah
menyelesaikan persoalan.

Untuk merancang mekanisme pajak yang tepat tidak mudah dan faktor yang 
menentukan sehubungan soal kerumitan sistem pajak adalah faktor politik dan
manajemen (termasuk implementasi) kebijakan.

Pemerintah dapat mempertimbangkan sungguh-sungguh pengecualian industri farmasi
dari RCM

Merombak mekanisme restitusi yang berlarut-larut sehingga tidak mengganggu aliran
kas PBF dan PAK.


