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Yellen Defends Higher Taxes as Necessary to Contain Deficit 
Financial Times, 2 May 2021 

By: James Politi 

 

Janet Yellen mendesak Kongres tetap berpegang pada rencana Gedung Putih untuk 

membayar rencana investasi $ 4,1 triliun dengan pajak yang lebih tinggi, dengan alasan AS 

perlu menahan defisit dalam jangka panjang. 

 

Meskipun ada kritik dari Wall Street, perusahaan AS, dan anggota parlemen Republik, Yellen 

membela niat Joe Biden untuk mengenakan pungutan pajak yang lebih tinggi pada 

perusahaan dan orang kaya AS untuk mendanai $ 2,3 triliun pengeluaran infrastruktur dan $ 

1,8 triliun untuk program sosial selama 10 tahun kedepan. Namun, Yellen mengatakan bahwa 

penting untuk mengimbangi biaya rencana pengeluaran pemerintahan Biden untuk mencegah 

posisi fiskal AS memburuk. Partai Republik sangat menentang kenaikan tariff pajak dan 

beberapa anggota partai Demokrat ragu-ragu dalam skala dan rincian kenaikan pajak, 

anggota parlemen tergoda untuk melakukan kompromi yang mencakup peningkatan 

pendapatan yang sangat terbatas. 

 

Mengenai rencana infrastruktur yang diresmikan Gedung Putih, Partai Republik telah 

membuat penawaran balasan senilai $ 568 miliar. Ron Klain, kepala staf Gedung Putih, 

mengatakan dia yakin bahwa kesepakatan dapat dicapai dan dapat dipastikan bahwa tarif 

pajak tidak akan naik pada siapa pun yang berpenghasilan kurang dari $400.000 setahun.  

 

Yellen menepis kekhawatiran pernyataan beberapa ekonom dan anggota parlemen Republik 

yang menyatakan keprihatinan lebih lanjut terhadap rencana fiskal Biden berisiko 

memanaskan ekonomi AS, Dia mengatakan pengeluaran tambahan akan terjadi setelah dana 

stimulus sudah habis. Yellen juga mengatakan Federal Reserve memiliki kemampuan untuk 

mengatasi lonjakan inflasi. 

 

Sumber: https://www.ft.com/content/f8a154ee-2fe9-42c7-9fe0-1786f846150e 

 

Indonesia Aims for V-Shaped Recovery after Disappointing GDP 

Bloomberg, 5 May 2021 

By: Grace Sihombing and Claire Jiao 

 

Indonesia sedang mengarahkan pandangannya terhadap perubahan haluan yang tajam mulai 

kuartal ini, PDB turun 0,74% pada kuartal pertama secara year on year, lebih buruk dari 

perkiraan -0,65% dalam survei ekonom Bloomberg. Meski demikian, itu merupakan 

peningkatan dari kontraksi 2,19% pada kuartal terakhir tahun 2020. 

 

Menurut . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ekonomi Indonesia 

akan kembali tumbuh pada kuartal ini seiring dengan kesiapan pemerintah mendukung sektor 

ritel dari sisi pajak. Menurut data Bloomberg, PDB diperkirakan meningkat 6,9% -7,8% di 

kuartal kedua, akan menjadi laju tercepat sejak 2008. “Tren pemulihan ekonomi menuju 

pertumbuhan yang positif,” kata Hartarto. "Kurva ini berbentuk V, seperti yang terlihat di 

banyak negara lain." 

NEWS 
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“Sampai kami 

mengembalikan 

kepercayaan 

konsumen yang akan 

menghidupkan 

kembali permintaan, 

risikonya akan turun,” 

kata Enrico 

Tanuwidjaja, Ekonom 

PT Bank UOB 

Indonesia di Jakarta. 

Dia menambahkan 

bahwa dia akan 

menurunkan prospek setahun penuh karena dipengaruhi oleh angka kuartal pertama. Indeks 

saham acuan negara memangkas kenaikan hari itu menjadi 0,2% setelah data PDB dirilis. 

Rupiah sedikit berubah pada 14.435 per dolar. 

 

Pemerintah baru-baru ini mempertahankan prospek pertumbuhan PDB 4,5%-5,3% untuk 

2021, berharap konsumsi pada bulan Ramadhan April-Mei mendorong pertumbuhan pada 

kuartal kedua. Pada hari Selasa, pemerintah memangkas perkiraan untuk 2022, sekitar 

pertumbuhan 5,2%-5,8%, turun dari proyeksi sebelumnya 5,4%-6,0%. 

 

Pendapat Bloomberg Ekonom : 

“Pemulihan Indonesia harus terus meningkat pada kuartal kedua tahun-ke-tahun, tetapi lebih 

banyak kontraksi triwulanan tahun ini tidak dapat dikesampingkan mengingat tingkat infeksi 

yang lebih tinggi dari varian Covid-19 yang sekarang beredar bersamaan dengan inokulasi 

yang relatif lambat. Kami masih mengharapkan pemulihan yang teredam tahun ini, dengan 

pertumbuhan yang jauh dari kisaran perkiraan bank sentral 4,1-5,1%.”  -Tamara Mast 

Henderson, ekonom Asean.  

 

Kinerja yang solid di bidang perdagangan dan investasi menjadi pendorong utama 

pertumbuhan di awal tahun ini. Ekspor dan impor melampaui perkiraan, sementara investasi 

asing langsung naik ke level tertinggi dalam tiga tahun. Sementara aktivitas pabrik dan 

kepercayaan konsumen telah menunjukkan peningkatan yang stabil, inflasi inti dan penjualan 

ritel tidak berubah karena pergerakan membatasi pengeluaran rumah tangga, yang 

menyumbang hampir 60% dari perekonomian. 

 

Sumber:https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-05/indonesia-economy-struggles-to-

bounce-back-as-demand-drags?sref=r2r3G73s 
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OPINION 

 

How to Tax Capital without Hurting Investment 

The Economist, 1 May 2021 

 

Penerimaan pemerintah sebagian besar diperoleh melalui pengenaan pajak pada 

gaji/pendapatan, tetapi Presiden Joe Biden mengarahkan perhatiannya pada orang kaya, 

bisnis besar, dan Wall Street. Dia mengusulkan untuk mendanai rencana infrastruktur $2,7 

triliun dengan menaikkan tarif pajak perusahaan dari 21% menjadi 28%. Selain untuk 

mendanai infrastruktur, tujuan lainnya adalah untuk subsidi pengeluaran bagi perawatan anak 

(child care) dan tunjangan bagi orang tua. Biden ingin melipatgandakan tarif pajak federal atas 

capital gain dan dividen. Bagi warga negara AS yang berpenghasilan lebih dari $ 1 juta per 

tahun, pungutan atas capital gain akan disesuaikan dengan tarif tertinggi pada gaji, yakni dari 

37% menjadi 39,6%. Tarif ini kira-kira dua kali lipat dari tarif yang dikenakan pada investor 

kaya, yang hanya sebagian kecil dari populasi tetapi sebagian besar pemegang saham. 

Banyak investor, dari Wall Street hingga Silicon Valley, mengklaim bahwa Biden akan 

menghancurkan pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa Biden harus merancang 

ulang rencananya.  

 

Memajaki saving dan investasi akan nampak seperti pajak berganda yang tidak adil dan tidak 

efisien. Orang-orang yang hanya dikenakan PPh dan Pajak atas konsumsi adalah mereka 

yang memiliki penghasilan dan langsung dibelanjakan. Dengan demikian, tidak ada alasan 

bagi seseorang memilih untuk 

menabung untuk memperoleh profit 

karena adanya pungutan pajak yang 

berlebih. Menabung dan berinvestasi 

akan melukai perekonomian dalam 

jangka panjang. Inilah yang 

menyebabkan OECD menempatkan 

pajak perusahaan sebagai yang paling 

berbahaya dari empat pajak umum bagi 

pertumbuhan ekonomi. Model ekonomi 

memprediksi bahwa rencana pajak 

Biden akan memotong ukuran ekonomi 

Amerika sekitar 1% pada tahun 2050. 

 

Capital gain dan dividen adalah momok bagi penghindaran pajak. Hal ini karena pajak modal 

yang ringan sehingga menyamarkan upah sebagai capital gain merupakan hal yang sangat 

menguntungkan bagi orang kaya. Hal ini memungkinkan manajer ekuitas swasta 

mengklasifikasikan biaya sebagai capital gain daripada pendapatan. Banyak bisnis padat 

modal yang ringan dan padat karya seperti firma hukum, maupun konsultan menggunakan 

cara ini. Hampir setengah dari pendapatan yang diterima investor kemitraan diklasifikasikan 

sebagai dividen dan capital gain. Biden benar bahwa memasukkan pajak atas upah dan 

modal akan membuat penghindaran pajak menjadi lebih sulit. 

 

Pertukaran antara inefisiensi dan penghindaran pajak memang menyakitkan, tetapi dua 

prinsip dapat membantu memetakan jalan yang masuk akal. Pertama, menyadari bahwa 

pajak atas modal menumpuk. Sebelum mereka dapat mengembalikan keuntungan mereka 
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kepada investor dalam bentuk dividen dan capital gain, perusahaan membayar pajak 

perusahaan. Para pemegang saham di California, misalnya, menghadapi tarif pajak 

perusahaan 28% yang diusulkan Biden, tingkat keuntungan modal federal 39,6%, pajak 

negara bagian 13,3% atas capital gain, dan pungutan 3,8% atas pendapatan investasi yang 

diperkenalkan sebagai bagian dari Obamacare. Secara teori, mereka dapat menyimpan 

kurang dari sepertiga keuntungan nominal mereka di bawah rencana Biden — dan bahkan 

lebih sedikit dari pengembalian riil mereka karena sebagian dari pajak tersebut akan 

dibayarkan atas keuntungan modal ilusi yang dihasilkan oleh inflasi. Pada kenyataannya, ini 

tidak sesederhana tarif majemuk, karena pajak perusahaan bocor dan sistem saat ini, secara 

mengerikan, membebaskan pajak capital gain ketika aset diwarisi. Namun, setelah 

memperhitungkan pendapatan yang diperoleh dari menutup loophole, Biden harus 

memastikan bahwa pajak atas modal tidak naik lebih dari pajak tenaga kerja. 

 

Prinsip kedua, mengurangi inefisiensi dengan insentif terhadap investasi. Pembebasan pajak 

atas modal, pengembalian “normal” yang sederhana, yang biasanya diukur dengan tingkat 

bunga pada obligasi berisiko rendah, memotong distorsi, karena pengembalian normal dalam 

teori merupakan jumlah minimum yang diperlukan untuk membuat proyek sektor swasta 

bermanfaat. Idenya dimasukkan ke dalam US Tax Code untuk berbagai jenis investasi tetapi 

hanya sampai akhir tahun 2022 — dan Biden merencanakan pajak minimum baru atas laba 

akuntansi perusahaan yang akan mengganggu pembagian untuk perusahaan terbesar. 

Investor perorangan juga harus menerima pengecualian untuk tingkat pengembalian normal. 

Seperti yang diusulkan Biden, warisan tidak boleh dibebaskan dari pajak capital gain. 

 

Keseimbangan antara pajak modal dan tenaga kerja, yang dipengaruhi oleh insentif investasi, 

mungkin tidak mengumpulkan uang sebanyak rencana Biden saat ini. Tetapi reformasi 

semacam itu masih akan membantu membayar pengeluaran dan mengurangi penghindaran 

pajak — tanpa membuat sistem pajak Amerika menjadi tidak efisien. 

 

Sumber :https://www.economist.com/leaders/2021/04/29/how-to-tax-capital-without-hurting 

investment?itm_source=parsely-api 

 

“Will Joe Biden’s Proposed Taxes on Capital Make America an Outlier?” 

The Economist, 1 May 2021 

 

Jika Joe Biden berhasil menaikkan tarif pajak tertinggi untuk capital gain (modal) dan dividen 

menjadi 39,6%, seperti yang dijanjikan kepada Kongres pada tanggal 28 April,  tarif ini akan 

menjadi dua kali lipat terhadap rata-rata tarif tertinggi di Eropa. Tetapi, tarif ini hanya akan 

berlaku bagi 0,3% wajib pajak berpenghasilan tinggi yaitu mereka yang berpenghasilan lebih 

dari $ 1 juta.  

 

Fakta bahwa negara-negara memberlakukan kebijakan yang berbeda-beda membuat 

perbandingan pajak atas modal yakni capital gain maupun dividen menjadi tricky. Misalnya 

saja, negara-negara OECD tidak secara publik melacak tarif pajak atas capital gain dari 

anggotanya karena adanya exemption (pengecualian) dan pemotongan, sehingga membuat 

mereka sulit untuk dibandingkan.  

 

Untungnya, membandingkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan suatu negara jauh lebih 

mudah. Di tahun 2018, menurut analisis Spencer Bastani dari Institute for Evaluation of 
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Labour Market and Education Policy dan Daniel Waldenstrom dari Research Institute of 

Industrial Economics, total penerimaan pajak AS atas capital (modal) setara 5% dari PDB. 

Yang membedakan AS dengan negara-negara OECD yaitu campuran pajak modalnya. Pajak 

atas badan memberikan pendapatan yang relatif sedikit, sedangkan pendapatan pajak atas 

properti sangat tinggi. Secara umum, AS memungut pajak lebih sedikit daripada kebanyakan 

negara kaya lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana rencana Biden untuk mengubah hal tersebut? 

 

Rencana besar Biden yaitu pajak badan akan naik dari 21% menjadi 28%. Dan tarif pajak atas 

capital gain dan dividen akan hampir dua kali lipat dari 20% pada top earners.  Usulan Biden 

atas kenaikan tarif pada capital gain akan mengumpulkan $ 113 miliar selama sepuluh tahun. 

Angka ini masih relatif sederhana dibandingkan dengan $ 1trn yang diharapkan Biden akan 

berasal dari pajak terhadap perusahaan. Pendapatan gabungan diproyeksikan akan 

mencapai sekitar 0,4% dari PDB dalam 10 tahun. Hal ini tetap membuat posisi AS berada di 

tengah-tengah negara OECD berdasarkan pajak atas capital gain secara keseluruhan.  

 

Beberapa study berpendapat bahwa perubahan tarif pajak atas capital gain tidak akan 

berpengaruh banyak pada tingkat pendapatan negara. Namun ada juga study lain yang 

mengungkapkan bahwa tarif pajak atas capital gain di kisaran 38-47% dapat memaksimalkan 

pendapatan negara. Namun, ketidakpastian atas analisis ini masih tinggi.  

 

Sumber:https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/29/will-joe-bidens-proposed-

taxes-on-capital-make-america-an-outlier 
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What History tells you about Post-pandemic Booms  
The Economist, 1 may 2021 

 

Banyak yang memperkirakan bahwa ekonomi Amerika akan tumbuh lebih dari 6% tahun ini. 

Negara-negara lain juga mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Analisis The Economist 

terhadap data PDB untuk ekonomi G7 sejak tahun 1820 menunjukkan bahwa jarang terjadi 

akselerasi tersinkronisasi yang relatif terhadap tren. Hal tersebut belum pernah terjadi sejak 

tahun 1950an, setelah perang.  

 

Sejarah menunjukkan bahwa, setelah gangguan pada bidang non-keuangan seperti perang 

dan pandemi, PDB mampu bangkit. Pelajaran yang bisa diambil yakni: pertama, meski orang-

orang berada diluar dan berbelanja, ketidakpastian tetap ada. Kedua, krisis mendorong setiap 

individu maupun bisnis untuk mencoba hal baru, 

hal ini merusak struktur ekonomi. Ketiga, dapat 

mengakibatkan pergolakan politik dan 

konsekuensi ekonomi yang tidak dapat 

diprediksi.  

 

Pelajaran pertama dalam kaitannya dengan 

belanja atau konsumsi. Pandemi sebelumnya, 

perilaku orang-orang dalam menghadapinya 

sama seperti yang dilakukan orang-orang pada 

tahun pertama pandemi covid-19 yakni dengan 

menabung. Pada paruh pertama tahun 1870-an, 

selama wabah cacar, tingkat tabungan rumah 

tangga di Inggris menjadi berlipat ganda. Selain 

itu, tingkat tabungan Jepang menjadi lebih dari 

dua kali lipat selama perang dunia pertama. 

Pada tahun 1919-20, ketika flu Spanyol berkecamuk, orang Amerika menyimpan lebih banyak 

uang sampai perang dunia kedua. Ketika perang itu melanda, tabungan tersebut meningkat 

lagi sehingga tabungan rumah tangga tahun 1941-45 senilai sekitar 40% dari PDB. 

 

Dari sejarah juga diketahui bahwa ketika kehidupan sudah kembali normal maka pengeluaran 

akan meningkat, lapangan pekerjaan pulih kembali, walaupun tidak banyak bukti. Pada awal 

tahun 1920an, setelah ancama  flu Spanyol berlalu, Broadway dan Times Square kembali 

seperti semula, tetapi menurut beberapa penelitian, AS tetap merasa seperti bangsa yang 

sakit dan lelah. Sebuah makalah oleh Goldman Sachs memperkirakan bahwa pada tahun 

1946-1949 konsumen AS hanya sekitar 20% dari tabungan mereka. Konsumsi bir turun. 

Kehati-hatian konsumen menjadi salah satu alasan mengapa hanya ada sedikit lonjakan 

inflasi yang disebabkan pandemi.  

 

Pelajaran besar lainnya dari ledakan pasca pandemi adalah berkaitan dengan sisi penawaran 

dalam ekonomi. Sejarawan percaya bahwa Black Death membuat orang Eropa lebih suka 

berpetualang. “Apollo’s Arrow”, sebuah buku baru-baru ini oleh Nicholas Christakis dari 

Universitas Yale, menunjukkan bahwa pandemi flu Spanyol memberi jalan pada “peningkatan 

ekspresi pengambilan risiko”. Memang, sebuah studi untuk Biro Riset Ekonomi Nasional 

Amerika, yang diterbitkan pada tahun 1948, menemukan bahwa jumlah perusahaan rintisan 

meningkat pesat sejak tahun 1919.  
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Ekonom lain menghubungkan antara pandemi dan perubahan lain ke sisi penawaran ekonomi 

yakni penggunaan teknologi sehingga dapat menghemat tenaga kerja. Sebuah makalah oleh 

para peneliti di IMF melihat sejumlah wabah penyakit baru-baru ini, termasuk Ebola dan sars, 

dan menemukan bahwa "pandemi 

mempercepat adopsi robot, terutama 

ketika dampak kesehatannya parah dan 

dikaitkan dengan penurunan ekonomi 

yang signifikan." Tahun 1920-an juga 

merupakan era otomatisasi pesat di AS, 

terutama dalam pengoperasian telepon, 

salah satu pekerjaan paling umum bagi 

wanita muda AS di awal tahun 1900-an. 

Sementara ekonomi  lainnya 

menghubungkan antara Black Death dan 

mesin cetak Johannes Gutenberg.  

 

Di sisi lain, beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa pekerja ternyata 

bekerja lebih baik setelah pandemi. 

Sebuah makalah yang diterbitkan tahun 

lalu oleh Federal Reserve Bank of San 

Francisco menemukan bahwa upah riil 

cenderung naik.  

 

Namun, dalam kasus lain, kenaikan upah adalah hasil dari perubahan politik. Tekanan 

semacam itu, dalam beberapa kasus, meledak menjadi kekacauan politik. Ini merupakan 

pelajaran besar ketiga. Pandemi mengekspos dan menonjolkan ketidaksetaraan yang sudah 

ada sebelumnya. Ebola, pada 2013-16, meningkatkan kekerasan sipil di Afrika Barat sebesar 

40%, menurut sebuah penelitian. Penelitian terbaru dari IMF mempertimbangkan efek dari 

lima pandemi, termasuk Ebola, sars dan Zika, di 133 negara sejak 2001. Ditemukan bahwa 

mereka menyebabkan peningkatan signifikan dalam keresahan sosial. “Masuk akal 

mengharapkan pandemi memudar, namun kerusuhan dapat muncul kembali di lokasi yang 

sebelumnya ada,” tulis para peneliti di makalah IMF lainnya. Kerusuhan sosial tampaknya 

memuncak dua tahun setelah pandemi berakhir.  

 

Sumber: https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/29/what-history-tells-you-about-

post-pandemic-booms 

 

Melacak Dampak Ekonomi pada Gelombang Covid Kedua di India 
The Economist, 1 May 2021 

 

Jumlah korban tewas dari gelombang kedua infeksi Covid-19 di India sulit untuk diukur, 

begitupun dengan dampaknya terhadap perekonomian. Data GDP untuk bulan April hingga 

Juni tidak akan dirilis hingga akhir Agustus. Angka produksi industri pada bulan April tidak 

akan muncul hingga pertengahan Juni. Sektor jasa kemungkinan terkena dampak paling 

parah. Pemerintah India menerbitkan survei "berkala" tentang angkatan kerja. 
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Menurut Robert Beyer, Sebastian Franco-Bedoya dan Virgilio Galdo dari Bank Dunia,  Pada 

bulan Maret tahun lalu, ketika Narendra Modi, perdana menteri India, memberlakukan 

lockdown nasional ketat, lampu malam di India menjadi 

gelap 5,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Pada Mei 2020, India 10% lebih redup. Tetapi 31 dari 

36 distrik Maharashtra (termasuk Mumbai) dan semua 

kecuali segelintir distrik di Madhya Pradesh dan Uttar 

Pradesh bersinar lebih tidak terang pada Maret 2021 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

 

Selama April 2020, konsumsi listrik turun hampir 27% 

di bawah jumlah prediksi sebelumnya. Konsumsi akhir 

melampaui level yang diharapkan pada Maret 2021. 

Namun, pemulihan tersebut mengalami kemunduran 

dalam beberapa pekan terakhir. 

 

Prospek ekonomi untuk sisa tahun ini bergantung pada 

bagaimana perkembangan pandemi dan respon 

pemerintah. Modi telah menyerahkan kepada negara 

bagian untuk memutuskan bagaimana dan kapan akan 

memberlakukan kembali pembatasan. Salah satu cara 

untuk mengukur seberapa ketat pembatasan yang dilakukan adalah dengan menghitung 

berbagai jenis pembatasan, seperti penutupan sekolah atau pembatalan acara. Cara lainnya 

adalah menggunakan data smartphone yang 

melacak penurunan mobilitas pengguna. 

Goldman Sachs, sebuah bank, telah 

menggabungkan kedua pendekatan tersebut. 

Hasilnya India memperoleh skor 87 dari 100 

pada masa terburuk di tahun lalu. Skor ini 

jauh lebih parah daripada puncak Covid-19 

yang tercatat di Amerika (57) atau bahkan di 

Inggris (74).  

 

Analis di Goldman menganggap lockdown 

tahun ini menggaggu ekonomi lebih sedikit 

daripada lockdown yang terjadi pada tahun 

lalu. Hal ini disebabkan oleh bisnis dan 

konsumen yang telah beradaptasi lebih 

dahulu. Jika pembatasan India tetap pada 

level mereka saat ini selama tiga bulan dari 

April hingga Juni, aktivitas ekonomi akan menjadi 2,9% lebih kecil dari tiga bulan sebelumnya. 

Jika pandemi kemudian mereda, GDP masih bisa jauh lebih besar pada tahun ini daripada 

tahun lalu.  

 

Sumber:https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/05/01/tracking-the-economic-

impact-of-indias-second-covid-wave 
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“Organized Labor After COVID” 
Project Syndicate, 3 May 2021 

By: Pranab Bardhan 

 

Sejak 1985, keanggotaan serikat pekerja telah turun rata-rata hingga setengahnya di seluruh 

negara OECD. Kepentingan bisnis dalammenjalankan kampanye yang didanai dengan baik 

melawan serikat pekerja. Secara keseluruhan, upaya ini jelas berhasil membatasi hak dan 

ruang lingkup perwakilan pekerja. Sementara undang-undang “right to work” telah merusak 

kemampuan serikat pekerja untuk mendanai diri mereka sendiri, serta penggunaan “tenaga 

kerja kontrak” yang meluas (seperti di India) telah menciptakan kelas pekerja yang luas tanpa 

jaminan atau tunjangan kerja, dan banyak di antaranya ditempatkan berdampingan dengan 

karyawan tetap. 

 

Persaingan global, otomatisasi, dan konsentrasi pasar semuanya melemahkan bargaining 

power buruh. Tetapi kekuatan kolektif buruh pun telah dilemahkan oleh fragmentasi internal. 

Ada pembagian yang tajam antara produksi manufaktur dan transportasi di satu sisi, dan 

layanan, ritel, dan perawatan, di sisi lain. 

 

Meskipun service workers di AS dan Kanada telah diorganisir oleh Service Employees 

International Union, dan di Eropa oleh UNI Europa (European Services Workers Union), 

diketahui dengan adanya pandemi, pekerja di bidang pelayanan kesehatan, persalinan, dan 

sektor lainnya tetap ada tetapi dibayar sangat rendah dan tidak terlindungi. Di negara-negara 

berkembang, fragmentasi tenaga kerja semakin dalam, karena jurang pemisah antara sektor 

formal dan informal. Di negara-negara seperti India, Kenya, dan Peru, sebagian besar pekerja 

terlibat dalam kegiatan informal, tanpa tunjangan atau perlindungan sosial apa pun. Karena 

para pekerja ini sering bekerja sendiri, organisasi buruh jarang peka terhadap kebutuhan 

mereka akan fasilitas kredit, kesehatan dan perawatan anak, atau layanan hukum dan 

asuransi. 

 

Dengan bangkitnya economy, lebih banyak pekerja di negara-negara kaya juga menemukan 

diri mereka tanpa perlindungan sosial dan sangat sedikit bantuan untuk kebutuhan khusus 

mereka. Serikat pekerja di Jerman mencoba memperluas ketersediaan situs ulasan 

pelanggan yang ramah pekerja, karena pekerja sangat bergantung pada peringkat online 

untuk mengamankan pekerjaan.  

 

Fragmentasi intra-tenaga kerja juga berasal dari bagaimana serikat pekerja berorganisasi. Di 

AS dan India, serikat pekerja sangat terdesentralisasi sehingga pengusaha perusahaan dapat 

dengan mudah menghalangi atau melemahkan upaya pengorganisasian yang baru lahir. 

 

Di beberapa negara, kesulitan akibat pandemi tampaknya telah memicu lonjakan dalam 

beberapa bentuk pengorganisasian tenaga kerja. Penyelenggara juga mencoba memperbarui 

metode mereka, seperti dengan menggunakan media sosial dan jaringan kerja untuk 

membuat generasi “milenial” bergabung dengan petisi online. Bahkan pekerja muda yang 

berketerampilan lebih tinggi dan bergaji lebih baik semakin khawatir tentang ketidakamanan 

tenaga kerja. Untungnya, banyak pemegang saham saat ini yang tampaknya terbuka 

terhadap gagasan bahwa menegosiasikan stabilitas pekerjaan, kesejahteraan, dan program 

pelatihan dengan tenaga kerja mungkin baik untuk produktivitas dan keuntungan jangka 

panjang. Namun, sebaliknya bisa terjadi. Misalnya, Perdana Menteri sayap kanan India, 
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Narendra Modi, telah menggunakan pandemi sebagai dalih untuk melanggar undang-undang 

yang melemahkan hak dan keamanan pekerja.  

 

Sumber:https://www.project-syndicate.org/commentary/organized-labor-after-covid-pandemic-by-

pranab-bardhan-2021-05 

 

What to Do About Eurozone Sovereign Debt  
Project Syndicate, 4 May 2021 

By: Stefano Micossi dan Emilios Avgouleas  

 

Zona euro membutuhkan kebijakan umum baru untuk mengelola total utang negara-negara 

anggota sebagai tanggapan atas pandemi. Saat ini, sebagian utang ini berasal dari Bank 

Sentral Eropa. Namun begitu ada kebijakan moneter yang tepat, Bank Sentral Eropa (ECB) 

akan melepasnya. Kapanpun proses itu dimulai, dapat menyebabkan gejolak di pasar 

keuangan zona euro. Pada gilirannya, akan meningkatkan biaya bergulirnya utang publik, 

meningkatkan momok ketidakstabilan sistemik di sektor perbankan yang telah dilemahkan 

oleh gelombang baru kredit bermasalah. 

 

Karena kekhawatiran ini, utang publik yang dipegang ECB harus dijauhkan dari pasar 

keuangan tanpa batas waktu, dengan meminta European Stability Mechanism (ESM) 

membeli sekuritas pemerintah yang dipegang ECB dengan dana yang dihasilkan dengan 

menerbitkan kewajiban euro sendiri. Hal ini dapat dilakukan tanpa perubahan ESM Treaty, 

dan tanpa melanggar batasan perjanjian tentang mutualisasi utang. 

 

Rasio utang negara terhadap PDB rata-rata zona euro diperkirakan akan mencapai 102%, 

dengan tujuh negara mendekati atau di atas 120% (Italia berada di 160%, dan Yunani di atas 

200%). Dengan pertumbuhan tahunan nominal sekitar 3% (dengan asumsi inflasi kembali ke 

2% dalam waktu dekat), menurunkan rasio utang ini menjadi 60% dalam 20 tahun - 

sebagaimana disyaratkan dalam the (suspended) Stability and Growth Pact (SGP)   - akan 

mengharuskan negara-negara ini untuk menjalankan surplus primer yang cukup besar 

sebesar 2-4% dari PDB. 

 

Tetapi mengingat akan kebutuhan untuk dukungan pemulihan, anggaran untuk melunasi 

utang tidak sejalan dengan kesinambungan utang itu sendiri.  Selain itu, upaya ini juga akan 

menciptakan luka permanen akibat pandemi. Restrukturisasi utang juga bukan pilihan yang 

layak, karena akan mendatangkan malapetaka pada ekonomi negara-negara yang banyak 

berutang, serta berpotensi membahayakan stabilitas ekonomi dan keuangan di seluruh zona 

euro. 

 

Pada akhirnya, penumpukan utang negara saat ini tidak dapat diserahkan kepada negara-

negara anggota untuk mengelola sendiri. Karena masalah kebijakan yang ditimbulkannya 

mempengaruhi semua anggota, maka harus ditangani secara kolektif. 

 

Pada awal 2021, kepemilikan sekuritas pemerintah ECB telah melebihi € 3 triliun ($ 3,6 triliun) 

atau sekitar 30% dari total utang negara yang belum dilunasi di zona euro. Program tanggap 

pandemi yang sedang berlangsung mungkin akan menambah € 1,5 triliun.  
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Jika utang ini tidak diperpanjang pada saat jatuh tempo, kondisi likuiditas dapat diperketat 

karena negara anggota menempatkan sekuritas yang setara di pasar keuangan. Untuk 

memastikan ketahanan keuangan zona euro, negara-negara ini harus dijauhkan dari pasar 

modal untuk jangka waktu yang lebih lama. Tidak masuk akal jika ada pemikiran bahwa 

pembiayaan COVID-19 dari utang harus tunduk pada disiplin pasar, karena ini seperti 

memberi hukuman pada pemerintah karena melindungi warganya selama pandemi. 

 

Dengan kata lain, stabilitas keuangan, bukannya kebijakan moneter, adalah alasan utama 

untuk mengelola utang luar negeri yang masih beredar di zona euro. Tugas tersebut tidak 

dapat dipercayakan kepada ECB tanpa mengaburkan batas antara kebijakan moneter dan 

kebijakan fiskal, sebagaimana ditetapkan oleh EU Court of Justice in Gauweiler. Itulah 

mengapa kami mengusulkan fasilitas kredit baru untuk memungkinkan ESM secara bertahap 

memperoleh sovereigns yang dipegang oleh ECB, dan memperbaruinya tanpa batas. 

 

Di bawah pengaturan ini, risiko sovereign tidak akan dialihkan ke ESM, melainkan tetap pada 

bank sentral nasional. ESM akan berkembang menjadi badan pengelolaan utang zona euro, 

dan karena biaya pembayaran tidak akan beralih ke ESM, tidak akan ada risiko melanggar 

klausul European Treaty’s no-bailout.  

 

Untuk membiayai pembelian sovereign, ESM akan menerbitkan kewajibannya sendiri, yang 

akan dijamin oleh portofolio sovereign, modal yang cukup, dan negara-negara anggota ESM. 

Fasilitas tersebut dengan demikian akan menjadi dasar yang memadai untuk pasar yang 

besar dan likuid di aset aman Eropa yang baru. 

 

Pembelian ESM akan berlanjut selama diperlukan untuk mengurangi rata-rata utang negara 

yang tersisa dengan investor swasta di zona euro menjadi di bawah 75% dari PDB - rasio 

utang yang dapat ditetapkan sebagai tolok ukur utang terhadap PDB.  

 

Menemukan cara untuk mengelola utang zona euro yang terjadi selama pandemi dapat 

menstabilkan ekspektasi pertumbuhan dan menciptakan lingkungan yang menguntungkan 

bagi investasi sektor swasta. Mengizinkan ESM untuk membeli dari ECB semua utang 

COVID-19 zona euro dengan cara yang kami usulkan dapat menawarkan solusi permanen 

dan kredibel untuk yang mungkin saja menjadi ancaman dalam masalah jangka panjang.  

 

Sumber :https://www.project-syndicate.org/commentary/esm-facility-to-purchase-sovereigns-from-

ecb-by-stefano-micossi-and-emilios-avgouleas-2021 

05?a_la=english&a_d=60914750626d1f2f4ca389e1&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fsection%2Fe

conomics&a_li=esm-facility-to-purchase-sovereigns-from-ecb-by-stefano-micossi-and-emilios-

avgouleas-2021-05&a_pa=section-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r= 

 

Helping the Other 66%  
Project Syndicate, 4 May 2021 

By: Kenneth Rogoff 

 

Rencana Presiden AS Joe Biden untuk mengatasi ketidaksetaraan di Amerika akan disambut 

baik, asalkan pemerintah berhasil menutupi biaya jangka panjang melalui pajak yang lebih 

tinggi atau pertumbuhan yang lebih kuat. 16% penduduk dunia yang tinggal di negara 

ekonomi maju mengalami pandemi yang parah, dan sekarang berharap untuk pulih. China, 
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yang menyumbang 18% dari populasi dunia, merupakan ekonomi besar pertama yang pulih, 

hal tersebut berkat kesiapan dalam menghadapi epidemi yang lebih baik dan kapasitas 

negara yang lebih besar untuk menahan virus corona. 

 

Tapi bagaimana dengan yang lain? Seperti yang disoroti oleh IMF dalam April World 

Economic Outlook, terdapat divergensi global yang berbahaya. Gelombang Covid-19 yang 

mengerikan di India kemungkinan merupakan gambaran dari apa yang masih akan terjadi di 

sebagian besar negara berkembang. Sebagian besar negara kemungkinan tidak akan 

kembali ke kondisi sebelum pandemi hingga setidaknya akhir tahun 2022. Krisis COVID-19 

yang melanda negara-negara yang lebih miskin membuat negara-negara kaya menyadari 

bahwa dalam mengatasi pandemi dan bencana iklim sangat bergantung pada upaya negara 

berkembang. Lebih buruk lagi, banyak negara berkembang, memasuki pandemi dengan 

utang luar negeri yang meningkat tajam. Suku bunga kebijakan moneter dalam semalam 

mungkin nol atau negatif di negara maju. Sejumlah negara, termasuk Argentina, Zambia, dan 

Lebanon, telah gagal bayar. Masih banyak lagi yang bisa terjadi ketika pemulihan yang tidak 

merata mendorong kenaikan suku bunga global. 

 

Lalu, bagaimana negara-negara yang miskin dapat membayar untuk vaksin COVID-19 dan 

bantuan lainnya apalagi memulikan kembali ekonominya? Bank Dunia dan IMF berada di 

bawah tekanan yang sangat besar untuk mencari solusi, dan telah melakukan pekerjaan 

dengan baik setidaknya dalam menjelaskan masalahnya. Tetapi organisasi-organisasi ini 

kekurangan struktur keuangan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam skala 

sebesar ini. Lembaga Bretton Woods yang didirikan pada akhir Perang Dunia II dirancang 

untuk bertindak terutama sebagai pemberi pinjaman. Tetapi seperti halnya negara-negara 

kaya yang memberikan transfer langsung kepada warganya sendiri selama pandemi, hal yang 

sama perlu dilakukan untuk negara berkembang. Utang yang lebih tinggi hanya akan 

memperburuk kemungkinan gagal bayar setelah pandemi.  

 

Jadi, apa yang harus dilakukan? Sebagai permulaan, negara kaya perlu mengurangi biaya 

vaksinasi untuk negara berkembang, sebagian dengan sepenuhnya mendanai fasilitas 

Multilateral Vaksin Akses Global COVID-19 (COVAX). Biaya, dalam miliaran dolar, tidak 

seberapa dibandingkan dengan triliunan yang dikeluarkan negara-negara kaya untuk 

mengurangi dampak pandemi pada perekonomian mereka. Negara-negara maju seharusnya 

tidak hanya membayar untuk vaksin tetapi juga memberikan subsidi yang ekstensif dan 

bantuan teknis dalam pengirimannya.   

 

Pada saat yang sama, negara-negara maju yang bersedia menghabiskan triliunan dolar untuk 

mengembangkan green energy harus mengumpulkan beberapa ratus miliar per tahun untuk 

membantu transisi yang sama di pasar negara berkembang. Bantuan ini dapat dibiayai 

dengan pajak karbon, yang idealnya akan ditengahi oleh Bank Karbon Dunia, sebuah 

lembaga global baru yang berfokus pada membantu negara-negara berkembang untuk 

melakukan dekarbonisasi. Mengatasi ketidaksetaraan dalam negara mungkin menjadi 

keharusan politik saat ini, tetapi mengatasi kesenjangan antar negara yang jauh lebih besar 

adalah kunci nyata untuk menjaga stabilitas geopolitik di abad kedua puluh satu. 

 

Sumber: https://www.project-syndicate.org/commentary/why-rich-countries-must-address-global-

inequality-by-kenneth-rogoff-2021 

05?a_la=english&a_d=6091337f626d1f2f4c7ab23a&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fsection%2Fec
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onomics&a_li=why-rich-countries-must-address-global-inequality-by-kenneth-rogoff-2021-

05&a_pa=section-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r= 

 

Apakah Ekonomi  AS “Recovering” atau “Overheating”? 
Project Syndicate, 4 Mei 2021 

By: J. Bradford Delong 

 

Berita keuangan dan ekonomi di Amerika Serikat akhir-akhir ini didominasi dengan 

kekhawatiran tentang inflasi. "Inflasi yang tak terkendali adalah risiko terbesar yang dihadapi 

investor, kata Jim Paulsen dari Leuthold”. Menurut US News and World Report, “Ada banyak 

pembicaraan tentang inflasi pada tahun 2021 karena kekhawatiran akan pengeluaran 

pemerintah yang tinggi dan rebound harga baru-baru ini membuat beberapa investor khawatir 

bahwa tren tersebut akan berlanjut untuk beberapa waktu. ” 

 

Namun, ada juga pernyataan " US Treasury yield bertahan bahkan saat inflasi meningkat." 

Setelah tumbuh 33,4% (yoy) pada kuartal ketiga tahun 2020, 4,3% (yoy) pada kuartal 

keempat, dan 6,4% (yoy) pada kuartal pertama tahun ini, ekonomi AS berada di jalur 

pemulihan penuh. Tingkat pertumbuhan kuartal kedua nanti diharapkan setidaknya 8%, dan 

mungkin secara signifikan lebih tinggi, yang berarti bahwa ekonomi AS, secara agregat, akan 

sepenuhnya kembali ke tingkat produksi seperti sebelum pandemi di kuartal ketiga atau 

keempat tahun ini. 

 

Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika inflasi inti naik 0,4 poin persentase selama 

sebulan terakhir. Tingkat itu menyiratkan tingkat inflasi tahunan hampir 5%. Namun melihat 

ke belakang selama 12 bulan terakhir, tingkat inflasi inti (yang diukur oleh indeks harga 

konsumen) adalah 2,3%, yang sejalan dengan target Federal Reserve AS sebesar 2-2,5%. 

Pertanyaannya bukanlah apakah akan ada inflasi tahun ini, tetapi apakah itu akan 

mencerminkan "overheating" ekonomi secara keseluruhan? Kemungkinan besar, tidak akan. 

Jumlah output ekonomi pada tahun 2021 melebihi potensi output akan kurang dari nol. 

 

Selain itu, ekonomi AS sedang bangkit dari pandemi resesi dengan keseimbangan antar 

sektor yang berubah secara fundamental. Pengeluaran untuk barang yang tahan lama saat 

ini menyumbang 1,7 poin persentase tambahan PDB, relatif terhadap level 2019, dan 

pengeluaran untuk konstruksi perumahan 0,5 poin di atas tahun 2019. Pada saat yang sama, 

pengeluaran bisnis untuk struktur dan belanja konsumen untuk energi 0,5 poin di bawah 

pangsa tahun 2019, dan pengeluaran untuk jasa (perhotelan, rekreasi, dan transportasi) 

adalah 2,2 poin di bawah pangsa tahun 2019. 

 

Dinamika sektoral tersebut akan menjadi penentu utama inflasi tahun ini. Pada akhir tahun 

2021, sekitar 4% dari semua tenaga kerja akan pindah tidak hanya ke pekerjaan baru tetapi 

juga ke sektor yang sama sekali berbeda. Dalam perekonomian di mana bisnis sangat jarang 

memotong upah nominal, tarikan pekerja dari sektor-sektor di mana permintaan relatif lesu ke 

sektor-sektor yang lebih intens akan mengharuskan perusahaan untuk menawarkan kenaikan 

upah guna mendorong tenaga kerja untuk melakukan lompatan. 

 

Namun, satu hal yang harus jelas adalah bahwa kenaikan inflasi tahun ini tidak perlu 

dikhawatirkan. Bagaimanapun, kenaikan upah dan harga adalah bagian penting dari 

penyeimbangan kembali perekonomian. Produksi riil, upah riil, dan nilai aset riil semuanya 
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akan lebih tinggi sebagai akibat dari inflasi tahun ini, sedangkan tingkat harga akan tetap jauh 

di bawah.  

Sumber: https://www.project-syndicate.org/commentary/us-inflation-shows-economy-is-reshuffling-

and-recovering-by-j-bradford-delong-2021-05 

“The Easy Part of the Economic Recovery Is Behind Us” 

Bloomberg, 5 Mei 2021 

By: Conor Sen 

 

Pertumbuhan ekonomi di AS saat ini kuat. Survei manufaktur ISM, menunjukkan sentimen di 

antara pemilik pabrik-pabrik. Angka di atas 50 menunjukkan pertumbuhan, sementara angka 

di bawah 50 menandakan kontraksi. Di April angkanya sebesar 60,7 secara historis kuat, 

tetapi turun 4 poin dari Maret, yang merupakan yang tertinggi sejak awal 1980-an. 

 

Di awal siklus ekonomi, perusahaan membatasi produksi, menghabiskan persediaan. 

Kemudian, saat permintaan kembali, mereka membawa produksi kembali online untuk 

memenuhi dan mengisi kembali persediaan. Fase mengejar ketertinggalan itu seringkali 

menjadi bagian paling kuat dari siklus saat ekonomi berpacu untuk kembali normal. Ini juga 

terkait kekurangan, kenaikan harga, dan masalah rantai pasokan. Ini telah terjadi pada tahun 

2010, dan terjadi lagi sekarang. 

 

Setelah percepatan pertumbuhan awal selesai, aktivitas ekonomi cenderung stabil. Efek 

stimulatif dari pandemi akan memudar seiring waktu. Tingkat vaksinasi di AS menurun, dan 

keuntungan akan diperoleh dari pembukaan kembali ekonomi selama beberapa bulan ke 

depan.  

Keterjangkauan 

perumahan terus 

memburuk, yang pada 

akhirnya akan menjadi 

hambatan bagi 

perekonomian. Masalah 

rantai pasokan dan harga 

yang lebih tinggi pada 

komoditas seperti kayu 

akan membuat 

pertumbuhan lebih sulit 

dalam jangka pendek. 

 

Investor dapat mengalihkan perhatian mereka ke isu-isu lain.  Dampak kenaikan pajak pada 

orang kaya dan perusahaan mungkin lebih penting bagi pasar dalam jangka pendek daripada 

dampak jangka panjang belanja infrastruktur. Kemungkinan lonjakan inflasi yang dialami pada 

musim panas tidak sementara. Fokus akan bergeser ke waktu penurunan pembelian aset 

Federal Reserve dan kenaikan suku bunga. 

 

Sumber : https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-05-05/the-economic-recovery-s-blistering-

pace-is-about-to-cool?sref=r2r3G73s 
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What Could a New System for Taxing Multinationals Look Like? 
Economist, 15 May 2021 

 

Tahun 2015, OECD memperkirakan bahwa penghindaran pajak merugikan kas publik 

sebesar $ 100 miliar-240 miliar, atau 4-10% dari penerimaan pajak perusahaan global dalam 

setahun. Sekarang, dampak fiskal dari COVID-

19 menambah urgensi upaya pemerintah untuk 

menggenjot penerimaan, di mana Presiden AS 

Joe Biden berencana untuk menaikkan pajak 

atas keuntungan perusahaan, termasuk 

pendapatan asing. 

 

Proposal Biden akan diproses melalui 

Kongres. Para menteri keuangan dari 

kelompok negara G7 kemungkinan besar akan 

membahas reformasi pajak global ketika 

mereka bertemu di London pada tanggal 4-5 

Juni. Dan nanti di musim panas 139 negara 

akan membahas perubahan sistem pajak 

perusahaan multinasional.  

 

Pertemuan atas pergeseran politik di AS serta 

dorongan global agar terus meningkatkan 

pendapatan pajak untuk menalangi pandemi 

dapat diartikan bahwa optimisme sedang 

tinggi. Sudah satu abad yang lalu fondasi akan 

sistem pajak dibangun. Tumpang tindih laba 

membatasi perdagangan. Akibatnya, hak 

perpajakan dialokasikan terlebih dahulu 

berdasarkan dimana keuntungan ini diproduksi 

(“sumber”) baru kemudian ke perusahaan 

induknya berkantor pusat. Sebuah perusahaan 

multinasional yang berbasis di AS tetapi 

dengan afiliasi di Irlandia, biasanya membayar 

pajak di kedua tempat tersebut. Pembayaran 

antara berbagai afiliasi hukum perusahaan 

perorangan dicatat dengan menggunakan 

Prinsip "arm's-length", prinsip tersebut  yang 

sekarang dimasukkan ke dalam ribuan 

perjanjian pajak bilateral, memiliki dua 

konsekuensi yang tidak diinginkan. Pertama, mereka telah mendorong pemerintah untuk 

bersaing memperebutkan investasi dan pendapatan dengan menawarkan tarif pajak yang 

sangat rendah. Pada tahun 1985, tarif pajak perusahaan hukum rata-rata global adalah 49%; 

pada 2018 adalah 24%. Irlandia hanya 12,5%; Bermuda, 0%. Kedua, persaingan pajak telah 

mendorong perusahaan untuk mengocok laba yang dilaporkan ke tempat-tempat dengan 

pajak rendah. Pada tahun 2016, sekitar $ 1 triliun keuntungan global dibukukan di apa yang 

disebut "investment hubs" atau pusat investasi. Ini termasuk Kepulauan Cayman, Irlandia, 
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dan Singapura, yang menerapkan tarif pajak efektif rata-rata sebesar 5% atas laba 

perusahaan non-residen. 

 

Analisis oleh oecd menunjukkan bahwa 

perusahaan multinasional melaporkan 25% dari 

keuntungan mereka di pusat investasi, meskipun 

hanya 11% dari aset berwujud mereka dan kurang 

dari 5% pekerja mereka berbasis di sana. Porsi 

keuntungan asing perusahaan multinasional AS 

yang dibukukan di tax havens telah meningkat dari 

30% dua dekade lalu menjadi sekitar 60% saat ini. 

Sebagian besar investor menganggap tagihan 

pajak perusahaan sebagai kotak hitam yang hanya 

dipahami oleh beberapa pengacara dan pakar 

pajak. 

 

Salah satu cara untuk menangkap skala manipulasi 

adalah dengan memeriksa apa yang akan terjadi 

jika ada satu tarif pajak yang sama. Sebuah studi 

baru-baru ini oleh Thomas Torslov dari Kraka, dan 

Ludvig Wier dan Gabriel Zucman dari Universitas 

California, Berkeley, mencoba mengukur ini. 

Keuntungan di atas kertas sebesar $ 670 miliar 

mengejutkan karena tidak terkait dengan hal-hal 

seperti pabrik, dan akan berpindah pada tahun 

2016 — hampir 40% dari pendapatan asing 

perusahaan multinasional. Negara-negara besar 

Barat merugi dari sistem saat ini: keuntungan di AS 

dan Prancis, misalnya, tertekan sekitar seperlima 

(lihat bagan 2). Sebagai perbandingan, tax havens 

mengumpulkan lebih banyak pendapatan (PDB). Hong Kong mengumpulkan sepertiga dari 

penerimaan pajak perusahaan dengan menarik keuntungan dari negara-negara dengan pajak 

tinggi; sementara Irlandia, lebih dari setengahnya. 

 

Kebangkitan Silicon Valley menambah rumit persoalan ini. Beberapa pemerintah 

mengeluhkan perusahaan raksasa yang melayani pelanggan tanpa kehadiran fisik di negara 

mereka dan tanpa membayar pajak. Masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan teknologi 

sebenarnya bukanlah hal baru: perusahaan farmasi telah lama memiliki kekayaan intelektual 

yang mobile dan sulit dinilai; eksportir tidak dikenakan kewajiban pajak jika mereka menjual. 

Meski begitu, layanan digital tetap menjadi incaran. Lebih dari 40 pemerintah, dari Prancis 

hingga India, memungut atau berencana memungut pajak layanan digital atas pendapatan 

perusahaan seperti Amazon, Google, dan Facebook. 

 

KTT OECD yang akan datang bukanlah yang pertama kali mencoba untuk mengatur 

reformasi ini dimana membantu meloloskan perubahan pada rezim transfer-pricing pada 

tahun 2015. Namun kali ini dua proposal yang lebih ambisius sedang dibahas. Pertama, 

dengan memberikan kembali hak perpajakan sehingga keuntungan dapat juga terjadi 

berdasarkan lokasi penjualan. Negosiator Biden telah mengusulkan realokasi yang akan 
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diterapkan ke 100 perusahaan terbesar dan paling menguntungkan di seluruh dunia; Sebagai 

imbalannya, pemerintahan Biden ingin semua pajak layanan digital diturunkan. Kedua, akan 

menerapkan tarif minimum pajak perusahaan. Biden mengincar tarif pajak minimum global 

atas pendapatan asing sebesar 21%, yang diterapkan pada laba di setiap yurisdiksi secara 

terpisah. 

 

Selain itu, proposal untuk realokasi keuntungan telah disambut secara luas oleh negara maju 

lainnya. Namun masih ada banyak ruang ketidaksepakatan tentang detailnya. Menilai lokasi 

penjualan yang dilakukan oleh satu bisnis ke bisnis lainnya adalah hal yang rumit. Beberapa 

pemerintah juga masih ingin memutarbalikkan Amazon, Apple, Facebook, Google dan 

sejenisnya, seperti pada Uni Eropa tampaknya bersiap untuk melanjutkan pungutan digital 

terlepas dari hasil di OECD. Hal itu dapat menyebabkan beberapa anggota parlemen AS 

menghindari kerja sama global. Sementara itu, banyak tax havens mungkin menolak tarif 

pajak minimum yang lebih tinggi yang menghilangkan keuntungan bagi perusahaan yang 

membukukan keuntungan di sana.  

 

Akibatnya, kesepakatan apa pun akan melibatkan kompromi. Sebagian besar keuntungan 

tetap dikenakan pajak sebagaimana adanya. Hak untuk mengenakan pajak, katakanlah, 20% 

dari keuntungan di atas tarif rutin 10% pendapatan akan dialokasikan kembali sesuai dengan 

formula yang dapat didasarkan pada penjualan. Sementara itu, tarif minimum yang diajukan 

AS sebesar 21% kemungkinan tidak akan disepakati secara lebih luas, karena keterkaitannya 

dengan kedaulatan pajak. Tingkat 10-15% dirasa jauh lebih realistis. 

 

Rencana realokasi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan tahunan sebesar $ 5 miliar-12 

miliar. OECD menganggap bahwa tingkat minimum 12,5% akan langsung menghasilkan $ 

23bn-42bn, dan $ 19bn-28bn lainnya dengan cara mengurangi profit shifting.  

 

Bagaimana jika negara-negara tidak setuju? AS akan terus maju dengan reformasi pajak 

dalam negerinya, termasuk ketentuan yang secara sepihak dapat meningkatkan beban pajak 

anak perusahaan AS dari perusahaan asing yang membayar tagihan pajak sedikit secara 

global. 

 

Sumber : https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/05/13/what-could-a-new-system-

for-taxing-multinationals-look-like?itm_source=parsely-api 
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