
/

1 
 

Juli 

/2021 



/

2 
 

-
, ( )

:
, ( )

, ( )
: ,

, ( )

:
, ( )

:
, ( )

:
, ( )

: -
, ( )

,
:

, ( )
:

, ( )

‘

’

:
( )

’

:
, ( )

:
, ( )



/

3 
 

A Global Corporate-Tax Deal Takes Shape 
The Economist, 2 Juli 2021 

Pada pertemuan di London, menteri keuangan negara-negara G7 mengumumkan bahwa 

mereka telah menyegel kesepakatan "bersejarah" dan "global" untuk mereformasi 

perpajakan perusahaan multinasional yang dengan demikian mengekang penghindaran 

pajak. Faktanya, hal tersebut hanyalah awal dari kesepakatan yang dicapai pada 1 Juli, 

setelah negosiasi penuh yang melibatkan 130 yurisdiksi. 

 

Pejabat menandatangani pernyataan lima halaman dengan dua elemen utama yaitu tarif 

pajak minimum baru atas keuntungan perusahaan multinasional, dan realokasi hak untuk 

memungut pajak yang besar, jauh dari tempat mereka mendaftarkan aset mereka dan ke 

tempat mereka melakukan penjualan. Sebagai imbalan atas hak pajak baru tersebut, 

pemerintah akan menahan diri dari beberapa tindakan sepihak, terutama pajak pada 

perusahaan teknologi besar. 

 

Pajak minimum yang diusulkan minimal 15% akan mengurangi insentif perusahaan untuk 

mempermainkan sistem, dengan mengurangi keuntungan. Realokasi hak perpajakan juga 

harus mengurangi kekuatan perusahaan untuk bermain dengan basis pajak mereka. Lokasi 

pelanggan lebih sulit dimanipulasi daripada lokasi aset tidak berwujud seperti merek atau 

algoritme. Kesepakatan ini disusun untuk memengaruhi lebih banyak perusahaan seiring 

berjalannya waktu. 

 

Kesepakatan pun dinilai tidak cukup universal. Dari 139 yurisdiksi yang ambil bagian 

dalam negosiasi online, sembilan memilih keluar, termasuk Irlandia, Hongaria dan Estonia, 

serta Barbados dan Saint Vincent dan Grenadines. Perlawanan mereka tidak mengejutkan 

karena semua tempat dengan pajak rendah ini akan kehilangan keunggulan kompetitif 

serta pendapatan pajak. Setelah mendapatkan kesepakatan akhir, para perunding 

menyepakati tenggat waktu pada bulan Oktober untuk menyelesaikan rincian penting. 

Beberapa negara mendorong tarif pajak minimum 15% dan yang lain meminta lebih tinggi. 

 

Pada tahun 2022 pemerintah harus menyusun perjanjian internasional untuk 

mengalokasikan kembali hak perpajakan, yang akan diterapkan di tahun 2023. 

Kesepakatan itu juga mempertimbangkan bahwa pajak minimum dapat diundangkan pada 

tahun 2022 dan diterapkan pada tahun 2023, meskipun negara-negara dapat 

melakukannya tanpa menunggu perjanjian. Kesepakatan tersebut merupakan langkah 

maju yang besar. 

 
Sumber: https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/07/02/a-global-corporate-tax-deal-

takes-shape   

 

NEWS 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/07/02/a-global-corporate-tax-deal-takes-shape
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The Pandemic has widened the Wealth Gap. Should Central Banks be 

blamed? 

The Economist, 10 Juli 2021 

Krisis keuangan global pada 2007-2009 memecah belah secara sosial dan merusak 

secara ekonomi. Krisis tersebut memiliki kekuatan untuk menyebarkan kesengsaraan 

finansial di antara orang kaya maupun orang miskin, meskipun pangsa kekayaan global 

yang dipegang oleh “satu persen” teratas mengalami penurunan pada 2008. Di tengah 

semua kesengsaraan dan kematian, jumlah jutawan meningkat tahun lalu sebesar 5,2 juta 

menjadi lebih dari 56 juta, menurut Laporan Kekayaan Global yang diterbitkan oleh Credit 

Suisse. Kalangan “satu persen” meningkatkan bagian kekayaan mereka menjadi 45%, 

persentase poin yang lebih tinggi dari tahun 2019. 

 

Pelayanan terbaik bank sentral memerangi ketidaksetaraan, yaitu mengekang inflasi, 

penurunan dan kenaikan keuangan. Kebijakan moneter akan lebih sulit untuk melawan 

kekuatan siklus jika terlalu sibuk melawan kekuatan struktural seperti teknologi dan 

perdagangan. Perjuangan kuno melawan inflasi, resesi, dan spekulasi belum tentu 

inegalitarian. Inflasi yang tinggi seringkali merupakan pajak regresif, merugikan mereka 

yang paling bergantung pada uang tunai.  

 

Memerangi keterpurukan juga merupakan upaya egaliter. Resesi memperburuk 

ketidaksetaraan dan ketidaksetaraan memperburuk resesi, dalam siklus "amplifikasi sesat". 

Masyarakat yang sangat terpecah menderita penurunan output yang lebih besar di masa-

masa sulit dan merespons lebih lambat terkait pelonggaran moneter. Oleh karena itu, bank 

sentral tidak perlu memberikan serangkaian tujuan baru yang lebih egaliter.  

 

The Fed, tahun lalu mengadopsi interpretasi yang kurang menggembirakan tentang target 

inflasinya. Efek samping dari pendekatan ini adalah ketimpangan pendapatan yang lebih 

rendah. Untuk memandu pemikiran mereka, bank sentral beralih ke model ekonomi yang 

mencakup rumah tangga "heterogen", sebuah langkah di luar model representative-agent 

New Keynesian (RANK). 

 

Berdasarkan catatan Bank for International Settlements (BIS), bank sentral yang yang 

berperan sebagaimana biasanya, menghadapi kecanggungan trade-off, mengadu 

ketimpangan pendapatan dengan ketimpangan kekayaan dan ketimpangan saat ini versus 

ketimpangan masa yang akan datang. Keberanian terkait pelonggaran moneter dapat 

menyebabkan distribusi pendapatan yang lebih seragam. Hal tersebut dapat meningkatkan 

harga aset dan ketimpangan kekayaan, setidaknya dalam jangka pendek. Selain itu, 

kebijakan moneter yang ekspansif, menurut BIS, dapat berkontribusi pada ekses keuangan 

yang dapat mengakibatkan resesi yang lebih dalam dan berlarut-larut di masa depan, yang 

pada akhirnya akan memperburuk pemerataan pendapatan. 
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Jawaban BIS adalah, untuk memperluas kebijakan yang ditanggung, termasuk regulasi 

keuangan yang lebih baik untuk mengekang ekses spekulatif dan kebijakan fiskal yang 

lebih responsif. Ben Bernanke, mantan ketua Fed, mengatakan "Jika pembuat kebijakan 

fiskal mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk mempromosikan pemulihan ekonomi 

dan penciptaan lapangan kerja, kebijakan moneter bisa menjadi kurang agresif".  

 
Sumber: https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/07/10/the-pandemic-has-widened-the-

wealth-gap-should-central-banks-be-blamed 

 

Yellen Makes Cases for Ireland to Join Global Tax Deal 
Oleh: Alan Rappeport 

New York Times, 13 Juli 2021 

Janet Yellen, menteri keuangan Amerika Serikat, belakangan berupaya meyakinkan menteri 

keuangan Irlandia bahwa perjanjian pajak global akan menguntungkan bagi kepentingan 

ekonomi Irlandia. 

 

Perjanjian pajak global itu sendiri ditujukan untuk mengakhiri fenomena surga pajak dan 

mempersempit celah bagi profit shifting. Perjanjian yang telah disetujui oleh negara-negara 

G20 itu akan mewajibkan setiap negara yang ikut serta untuk menetapkan pajak korporasi 

minimal di angka 15%. Nantinya, negara-negara yang ikut serta juga berhak menarik 

pajak dari perusahaan-perusahaan multi-nasional berdasarkan di mana jasa maupun 

barang produksi perusahaan itu dijual. 

 

Irlandia sejauh ini enggan turut serta dalam perjanjian ini sebab strategi mereka untuk 

memasang tingkat pajak yang rendah, sebesar 12,5%, telah menuai sukses cukup besar 

bagi mereka. Namun, kesediaan Irlandia untuk bergabung sangatlah diperlukan 

mengingat Uni Eropa hanya dapat bergabung ke dalam perjanjian ini apabila anggota-

anggotanya telah mencapai suara yang bulat. Oleh sebab itulah Janet Yellen pekan ini 

mengundang menteri keuangan Irlandia, Paschal Donohoe, untuk suatu pertemuan tingkat 

tinggi di Brussels. Selepas pertemuan itu, Donohoe tampaknya menunjukkan pertanda 

positif dan berminat untuk melanjutkan proses negosiasi.  

 

Kendati telah didukung oleh lebih dari 130 negara, perjanjian ini masih menghadapi 

sejumlah rintangan. Selain Irlandia, masih ada negara-negara lain seperti Estonia dan 

Hungaria yang sejauh ini juga enggan bergabung ke dalam perjanjian pajak global. 

Negosiasi dengan negara-negara itu menjadi tujuan tur yang dilakukan Yellen beberapa 

hari ini dengan harapan Oktober mendatang perjanjian ini dapat diteken. Berkenaan 

dengan Irlandia, ia mencoba meyakinkan bahwa peningkatkan pajak dari 12,5% tidak 

akan berdampak begitu buruk bagi Irlandia mengingat angka itu masih sangat jauh 

dibandingkan pajak yang diberlakukan pemerintahan Biden sebesar 21%.  

 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/07/10/the-pandemic-has-widened-the-wealth-gap-should-central-banks-be-blamed
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/07/10/the-pandemic-has-widened-the-wealth-gap-should-central-banks-be-blamed
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Pemerintahan Biden meyakini bahwa apabila perjanjian ini berhasil diteken, maka tidak 

akan ada lagi persaingan untuk menjadi negara dengan pajak korporasi terendah. 

Peraturan itu juga akan membantu negara dalam pengembangan infrastruktur dan 

menekan kesenjangan yang ada. Selain itu, bukan tidak mungkin perjanjian ini mampu 

memperkecil kemungkinan munculnya populisme sayap kanan yang dimotori oleh rasa 

frustasi terhadap keabaian pemerintah terhadap masyarakat kecil. 

 

Satu isu pelik yang mewarnai negosiasi perjanjian pajak global adalah tentang bagaimana 

pemasukan pajak dialokasikan ke berbagai negara di dunia sebagai bagian dari pajak 

baru terhadap perusahaan-perusahaan besar. Di internal Amerika Serikat pun ada 

kerumitan tersendiri untuk meloloskan agenda ini dalam Kongres sebab ada resistensi yang 

cukup besar dari kubu partai Republik. Mereka keberatan apabila negara-negara lain 

mengenakan tarif pajak baru terhadap perusahaan-perusahaan asal Amerika yang 

menjual produk mereka ke negara-negara itu. Yellen menjelaskan bahwa sebenarnya 

keikutsertaan dalam perjanjian ini berada di bawah agenda yang lebih luas lagi. Langkah 

ini merupakan bagian dari upaya mengatasi ketidakadalian dalam peraturan perpajakan 

Amerika di mana perusahaan-perusahaan besar dapat mengelak dari membayar pajak 

yang sebenarnya dibutuhkan untuk memajukan negara. 

 

Keberatan lain lagi dilayangkan perusahaan-perusahaan asal Amerika itu sendiri. 

Perusahaan-perusahaan itu mengklaim bahwa pajak baru ini akan membuat daya saing 

mereka menurun dan akan berimbas pada meningkatnya inflasi sebab kenaikan beban 

pajak itu pada akhirnya akan dioper kepada konsumen. Yellen memiliki sejumlah penelitian 

yang menyatakan sebaliknya, bahwa aturan baru itu tidak akan merugikan pekerja dan 

tidak akan bermuara pada melambungnya harga-harga. Dengan kata lain, perubahan 

peraturan pajak perusahaan tidak memiliki dampak langsung terhadap harga-harga. 

 
Sumber: https://www.nytimes.com/2021/07/13/business/janet-yellen.html?searchResultPosition=4  

 

Yellen Optimistic EU Tax Deal Holdouts Will Sign Up 
Oleh: Sam Fleming 

Financial Times, 13 Juli 2021 

Menteri keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, merasa optimis bahwa Irlandia, Estonia, 

dan Hungaria yang sebelumnya tidak setuju dengan perjanjian pajak global yang dibahas 

dalam OECD akan segera bersedia untuk ambil bagian. Ia sampaikan optimisme ini 

selepas melakukan pertemuan dengan menteri-menteri keuangan Uni Eropa di Brussels. 

Kini, masih ada beberapa bulan untuk mendiskusikan pertimbangan masing-masing 

negara serta segala rincian perjanjian sebelum nantinya tiba pada waktu yang ditargetkan, 

yakni bulan Oktober. 

 

Secara lebih spesifik, Yellen berupaya meyakinkan Irlandia bahwa menaikkan tingkat pajak 

korporasi mereka dari kini 12,5% tidak akan membuat mereka kehilangan daya saingnya 

https://www.nytimes.com/2021/07/13/business/janet-yellen.html?searchResultPosition=4
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sebab Irlandia memiliki lokasi yang strategis dengan iklim bisnis yang sehat dan sumber 

daya manusia yang unggul. Selain Irlandia, Yellen kini sedang dalam tur untuk bernegosiasi 

dengan banyak pihak, meliputi pertemuan dengan menteri-menteri keuangan G20 di 

Venisia dan pertemuan dengan Eurogroup di Brussels. 

 

Lebih lanjut, Yellen juga menyambut baik keputusan Uni Eropa untuk menunda rencananya 

menarik pajak digital (digital levy) hingga musim gugur mendatang. Pajak digital itu 

ditujukan untuk membantu Europian Commission dalam menggalang dana sebesar €800 

milyar yang direncanakan sebagai dana pemulihan. Yellen sendiri memang mendorong 

Uni Eropa untuk menunda rencana ini agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan-

permasalahan yang menghambat diksusi perjanjian pajak global. Pajak-pajak yang 

menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi semacam itu tentu sangat mungkin 

memancing reaksi balasan dari pemerintah Amerika. Dengan adanya penundaan ini, kini 

tersedia waktu yang lebih banyak lagi untuk bernegosiasi. 

 
Sumber: https://www.ft.com/content/5b3a9a34-6125-4f9a-b329-4b1bba200c48  

 

In England, a Call to Tax Sugar and Salt 
Oleh: Isabella Kwai 

The New York Times, 15 Juli 2021 

Suatu tinjauan independen baru-baru ini terhadap industri makanan di Inggris 

mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang salah satunya adalah mengenakan pajak 

terhadap gula dan garam dalam menanggapi tingginya tingkat konsumsi makanan cepat 

saji di negeri itu. Pola konsumsi semacam ini menimbulkan beragam permasalahan 

kesehatan sebagaimana tampak dalam fakta bahwa obesitas berkontribusi secara 

signifikan terhadap tingkat kematian warga Inggris di masa pandemi. Tinjauan itu 

memperkirakan bahwa pola konsumsi yang buruk telah berkontribusi terhadap 64.000 

kematian di Inggris setiap tahuannya. Diproyeksikan juga bahwa pada tahun 2035, 

anggaran National Health Service sebesar USD 20 milyar akan tersita untuk mengatasi 

diabetes tipe 2 dalam satu tahunnya. 

 

Sejauh ini, kendati belum merupakan sikap resmi, Boris Johnson dalam menanggapi 

tinjauan ini menyatakan ketidaktertarikannya untuk menambah pajak jenis baru. Walaupun 

sebenarnya tinjauan ini masih mengajukan banyak rekomendasi lain lagi dalam upaya 

menanggulangi permasalahan konsumsi, kesehatan, dan perubahan iklim, pajak terhadap 

gula dan garam ini mengemuka sebagai rekomendasi yang paling menyita banyak 

perhatian dan memantik beragam reaksi. The Food Foundation, misalnya, menyambut 

positif rekomendasi tersebut karena dapat membawa sistem konsumsi Inggris untuk lebih 

berpusat pada kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Pajak baru itu diharapkan 

dapat menghasilkan dampak positif seperti yang telah dipetik dari pengenaan pajak 

terhadap minuman-minuman manis sebelumnya. Pajak terhadap minuman manis itu 

https://www.ft.com/content/5b3a9a34-6125-4f9a-b329-4b1bba200c48
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berhasil memaksa produsen-produsen untuk mengurangi kadar gula pada minuman-

minuman yang mereka produksi. 

 

Kelompok produsen mengajukan pertimbangan lain di mana menurut mereka, pada 

akhirnya para konsumen sendiri yang akan membayar kenaikan beban pajak tersebut 

dalam rupa naiknya harga produk-produk kebutuhan hidup seperti selai dan sereal. Pajak 

itu tentu akan sangat memberatkan bisnis-bisnis yang telah susah-payah berdiri di tengah 

pandemi apabila mereka yang menanggungnya. Kelompok konservatif pun menolak 

rekomendasi itu atas dasar kenaikan harga tersebut disertai pandangan mereka bahwa 

pajak itu terlalu mengintervensi. Satu estimasi dari TaxPayer’s Alliance menyebutkan bahwa 

kenaikan pengeluaran yang disebabkan oleh pengenaan pajak baru tersebut dapat 

mencapai USD 238 per tahun bagi setiap rumah tangga.  

 

Di sisi lain, pajak terhadap gula dan garam itu juga diestimasikan mampu menambah 

pemasukan negara sebesar USD 4 milyar yang dapat dialokasikan untuk membantu 

keluarga-keluarga yang kurang mampu. Henry Dimbleby, orang yang mengerjakan 

tinjauan itu, menyatakan bahwa pajak baru ini terutama ditujukkan untuk membuat 

produsen-produsen memformulasikan ulang produk mereka dan bukannya untuk 

meningkatkan harga-harga produk itu. Lebih lanjut, tinjauan itu juga merekomendasikan 

pemerintah agar berinvestasi pada sumber protein alternatif selain daging. Tinjauan itu 

tidak merekomendasikan pengenaan pajak terhadap daging karena hal itu dianggap akan 

berdampak tidak adil bagi keluarga-keluarga kurang mampu. 

 
Sumber:https://www.nytimes.com/2021/07/15/world/europe/uk-england-sugar-salt-

tax.html?searchResultPosition=3  

 

Surge in Workers Unwittingly put into ‘Tax Avoidance’ Arrangements 
Oleh: Emma Agyemang 

Financial Times 

TaxAid, sebuah badan amal, dan Kelompok Reformasi Pajak Pendapatan Rendah/Low 

Incomes Tax Reform Group (LITRG), sebuah badan amal pajak pendidikan, mengatakan 

bahwa mereka telah dihubungi oleh banyak orang yang menghadapi masalah pajak atas 

perlakuan apa yang disebut dengan perusahaan "payung", yang mengelola pajak dan 

membayar atas nama pekerja lepas. 

 

LITRG mengatakan, bahwa sejumlah besar pekerja telah memberi tahu bahwa perusahaan 

"payung" mereka telah gagal memotong pajak sebagian dari upah mereka, dan secara 

efektif membayar mereka melalui pengaturan "remunerasi terselubung" yang dilarang oleh 

HM Revenue & Customs.  

 

Meredith McCammond, petugas teknis di LITRG, mengatakan: "Anda dapat 

membayangkan betapa mengerikan orang-orang yang taat hukum ini ketika mereka 

https://www.nytimes.com/2021/07/15/world/europe/uk-england-sugar-salt-tax.html?searchResultPosition=3
https://www.nytimes.com/2021/07/15/world/europe/uk-england-sugar-salt-tax.html?searchResultPosition=3
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mendapatkan surat-surat ini dari HMRC yang memberi tahu mereka bahwa mereka telah 

dibayar melalui remunerasi terselubung".  

 

Diperkirakan sekitar 600.000 orang di Inggris bekerja melalui perusahaan “payung”. 

McCammond mengatakan perusahaan yang tidak patuh yang menempatkan pekerja ke 

dalam pengaturan remunerasi terselubung melakukannya semata-mata untuk keuntungan.  

 

McCammond mengatakan, "Di mana pengaturan [remunerasi terselubung] digunakan, 

perusahaan payung meningkatkan jumlah uang yang mereka simpan sebagai margin 

secara signifikan. Mereka memberikan [pekerja] tingkat gaji bersih yang sama, dari jumlah 

gaji kotor yang lebih rendah, dan memotong biaya pekerjaan 'di atas' mereka. Perusahaan 

dapat dengan mudah melipatgandakan margin mereka dari tingkat kontrak tertentu". 

 

Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan membentuk pengawas 

pekerja baru untuk melindungi hak-hak pekerja Inggris. Ini juga telah meluncurkan 

kampanye publisitas untuk membantu individu menavigasi perusahaan "payung" dan 

menghindari skema penghindaran pajak. Ditambahkan HMRC menggunakan Pay As You 

Earn, informasi real-time dan data lain untuk mengidentifikasi pembayar pajak yang diduga 

telah masuk ke dalam skema penghindaran.  

 
Sumber: https://www.ft.com/content/be50f162-0188-4919-84a5-88f256492afa  

 

 

The Global Tax Devil is in the Details 
Oleh: Joseph E. Stiglitz 

Project Syndicate, 6 Juli 2021 

Masyarakat bergerak menuju apa yang disebut dengan kesepakatan bersejarah, yakni 

berupa penetapan tarif pajak minimum global pada perusahaan multinasional. Di bawah 

aturan yang sekarang, perusahaan dapat menghindari pembayaran pajak dengan cara 

membukukan pendapatan mereka ke dalam yurisdiksi pajak yang rendah. Apple mewakili 

penghindaran pajak yang dilakukan dengan membukukan keuntungan yang diperoleh dari 

operasinya di Eropa ke Irlandia, dan kemudian menggunakan celah lain untuk menghindari 

sebagian besar tarif pajak 12,5% yang terkenal di Irlandia. Kesepakatan untuk menetapkan 

pajak minimum global minimal 15% merupakan langkah yang tepat.  

 

Permasalahan utama dalam proposal yang diajukan oleh OECD adalah Pilar Satu, yang 

dimaksudkan untuk menangani hak perpajakan, dan hanya berlaku untuk perusahaan 

global terbesar. Sistem penetapan transfer pricing yang lama jelas tidak sesuai dengan 

tantangan globalisasi abad ke-21, perusahaan multinasional telah mempelajari 

bagaimana cara memanipulasi sistem untuk mendapatkan keuntungan dalam yurisdiksi 

pajak yang rendah. Itulah sebabnya Amerika Serikat mengadopsi pendekatan di mana 

OPINION 

https://www.ft.com/content/be50f162-0188-4919-84a5-88f256492afa
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keuntungan dialokasikan di antara negara bagian dengan formula yang memperhitungkan 

penjualan, pekerjaan, dan modal. 

 

Negara berkembang dan negara maju mungkin terpengaruh secara berbeda, hal ini 

tergantung pada formula mana yang digunakan. Penekanan pada penjualan akan 

merugikan negara berkembang yang memproduksi barang manufaktur, tetapi dapat 

membantu mengatasi beberapa ketidakadilan terkait dengan raksasa digital. Namun, 

untuk perusahaan teknologi besar, nilai penjualan harus mencerminkan nilai data yang 

mereka kumpulkan, yang nantinya akan sangat penting bagi model bisnis mereka.  

 

Terdapat aspek lain dalam proposal yang masih terbilang sulit, diantaranya menyangkut 

penyelesaian sengketa, yang secara jelas tidak dapat dilakukan dengan menggunakan 

arbitrase, yang sekarang lazim dalam perjanjian investasi. Juga tidak boleh diserahkan ke 

negara yang bersifat sebagai "rumah" dari perusahaan. Jawaban yang tepat adalah 

pengadilan pajak global, dengan transparansi, standar, dan prosedur yang diharapkan 

dari proses peradilan abad ke-21. 

 

Permasalahan lainnya adalah terkait larangan “tindakan sepihak” yang tampaknya 

dimaksudkan untuk mengekang penyebaran pajak digital. Tetapi ambang batas yang 

diusulkan, yaitu sebesar $20 miliar membuat banyak perusahaan multinasional besar 

berada di luar cakupan Pilar Satu, dan tidak diketahui terkait celah apa yang akan 

ditemukan, mengingat risiko terhadap basis pajak suatu negara dengan perjanjian 

internasional yang begitu sulit untuk dibuat dan perusahaan multinasional yang begitu kuat, 

sehingga pembuat kebijakan mungkin perlu mengambil tindakan sepihak. 

 

Para pemimpin G20 akan melakukan yang terbaik untuk menyepakati pajak minimum 

global setidaknya 15%. Terlepas dari tarif akhir yang menjadi dasar bagi 139 negara yang 

saat ini sedang merundingkan reformasi ini, akan lebih baik jika setidaknya beberapa 

negara memperkenalkan tarif yang lebih tinggi, baik secara sepihak atau sebagai sebuah 

kelompok. AS, misalnya, berencana pada tingkat 21%. 

 
Sumber: https://www.project-syndicate.org/commentary/problems-with-global-tax-reform-proposals-by-

joseph-e-stiglitz-2021-07 

 

How to Secure a Fairer Global Tax Deal  
Oleh: Jose Antonio Ocampo, Tommaso Faccio 

Project Syndicate, 7 Juli 2021 

Perjanjian pada tanggal 1 Juli merupakan langkah maju yang dilakukan oleh 131 negara 

untuk menetapkan tarif pajak minimum global minimal 15% untuk perusahaan 

multinasional (MNC) dan realokasi hak perpajakan. Namun kesepakatan yang ada 

tidaklah memberikan hasil yang adil bagi negara-negara berkembang. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/problems-with-global-tax-reform-proposals-by-joseph-e-stiglitz-2021-07
https://www.project-syndicate.org/commentary/problems-with-global-tax-reform-proposals-by-joseph-e-stiglitz-2021-07
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Dalam kebanyakan kasus, tarif pajak yang lebih rendah gagal menarik investasi baru ke 

negara-negara dan juga menghilangkan dana yang dibutuhkan pemerintah untuk tujuan 

sosial dan perbaikan infrastruktur. Kesepakatan pajak yang baru ini mencerminkan 

ketidakseimbangan dalam hubungan kekuatan global. 

 

Sebagian besar tambahan pendapatan pajak akan masuk ke negara asal MNC, bukan ke 

negara sumber pendapatan, dimana perusahaan-perusahaan ini melakukan bisnis dan 

menghasilkan keuntungan. Sejumlah negara berkembang ingin negara-negara sumber 

memiliki prioritas dalam menerapkan pajak minimum, terutama untuk pendapatan bunga 

MNC, royalti, pembayaran layanan, dan keuntungan modal. Kesepakatan saat ini akan 

memungkinkan mereka untuk menerapkan pajak minimum hanya untuk bunga, royalti, dan 

serangkaian pembayaran yang belum ditentukan. 

 

Jumlah pendapatan yang dihasilkan pajak minimum tergantung pada tarifnya. Ini penting 

bagi negara berkembang. Tuntutan utama negara-negara berkembang selama ini adalah 

realokasi yang berarti, yakni realokasi hak perpajakan ke negara-negara sumber. G-24, 

kelompok utama negara berkembang telah menyerukan 30-50% dari sisa keuntungan 

untuk dialokasikan kembali, sementara Forum Administrasi Pajak Afrika (ATAF) sekarang 

meminta setidaknya 35%. Solusi yang lebih sederhana adalah dengan mengalokasikan 

keuntungan global MNC di antara negara-negara dengan formula yang didasarkan pada 

faktor penghasil keuntungan utama seperti pekerjaan, penjualan, aset, dan penggunaan 

sumber daya. 

 

Untuk mengubah hasil kesepakatan pada 1 Juli, maka negara-negara berkembang 

sekarang harus mendorong tarif pajak minimum global yang lebih tinggi dan realokasi hak 

perpajakan yang lebih besar, dan juga menolak arbitrase wajib. Kesepakatan akhir ini tidak 

hanya mencerminkan kepentingan negara berekonomi kaya, tetapi juga menghasilkan 

pendapatan tambahan yang signifikan untuk semua negara, termasuk negara-negara yang 

paling membutuhkannya. 

 
Sumber: https://www.project-syndicate.org/commentary/making-the-oecd-global-corporate-tax-agreement-

fairer-by-jose-antonio-ocampo-and-tommaso-faccio-2021 

07?a_la=english&a_d=60e564a0ce5d40d66eb32f08&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Fsection%2Fec

onomics&a_li=making-the-oecd-global-corporate-tax-agreement-fairer-by-jose-antonio-ocampo-and-

tommaso-faccio-2021-07&a_pa=section-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=  
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The Case for Carbon Import Taxes 
Oleh: Ed Araral dan Vinod Thomas 

Project Syndicate, 8 Juli 2021 

Memungut pajak atas kandungan karbon impor, seperti yang direncanakan Uni Eropa 

sedang dipertimbangkan oleh pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, hal tersebut 

dikarenakan dapat membantu mengurangi tren peningkatan emisi gas rumah kaca global.  

 

Dengan berfokus pada emisi yang terkait dengan konsumsi, bukan hanya produksi dalam 

negeri, pajak tersebut akan menargetkan sekitar seperlima dari emisi terkait impor yang 

biasanya dikecualikan dari perhitungan kontribusi yang ditentukan secara nasional di 

bawah perjanjian iklim Paris 2015, mengingat perbedaan yang semakin besar antara emisi 

berbasis konsumsi dan produksi. Sejak tahun 1990, misalnya, emisi berbasis produksi AS 

telah meningkat sebesar 3%, sedangkan emisi berbasis konsumsi meningkat sebesar 14% 

selama periode yang sama. 

 

Tarif karbon bukanlah ukuran perdagangan proteksionis, tujuannya adalah untuk 

mengurangi kandungan karbon impor. Sebagai permulaan, tarif batas karbon harus 

didorong oleh kalkulus biaya manfaat yang mendukung penetapan harga “eksternalitas” 

negatif, atau bahaya limpahan, yaitu kandungan karbon ke dalam produksi barang-barang 

impor. Umumnya, pungutan impor untuk melindungi industri dalam negeri dengan cara 

menaikkan biaya produksi akan merugikan kesejahteraan konsumen. Sebaliknya, tarif 

impor yang mengurangi emisi karbon dioksida akan meningkatkan kesejahteraan global.  

 

Artinya, pembuat kebijakan harus merancang tarif untuk mengatur kandungan karbon dari 

barang-barang impor, bukan untuk melindungi industri dalam negeri atau memberi mereka 

subsidi implisit. Tarif harus berfokus pada emisi yang terkandung dalam impor, bukan pada 

kerugian biaya industri dalam negeri atau kemungkinan produksi dipindahkan ke luar 

negeri. 

 

Pengaruh tarif karbon terhadap emisi di negara pengekspor bergantung pada kemampuan 

negara tersebut untuk mengalihkan ekspornya ke pasar lain. Untuk memaksimalkan 

keuntungan lingkungan global, maka sangat penting bahwa beberapa negara menjadi 

bagian dari rezim tarif baru. Karena beberapa negara pengimpor seperti Jerman dan 

Kanada, serta beberapa negara bagian AS, memiliki pajak karbon domestik atau sistem 

perdagangan karbon, tujuannya untuk menyelaraskan tarif impor karbon dengan instrumen 

penetapan harga karbon ini. 

 

Faktanya, ada hubungan sinergis antara tarif perbatasan karbon, pajak karbon domestik, 

dan kredit karbon domestik dan internasional, tiga alat yang berorientasi pasar untuk 

pengurangan karbon. Karena pajak karbon domestik atau kredit karbon (atau keduanya) 

membantu mengurangi emisi CO2, tarif impor efektif yang dikumpulkan akan menurun 

karena impor akan mengandung lebih sedikit karbon. 
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Sumber: https://www.project-syndicate.org/commentary/key-principles-of-eu-and-us-carbon-border-taxes-

by-ed-araral-and-vinod-thomas-2021-07  

 

The Global Dangers of Rising US Inflation 
Oleh: Shang-Jin Wei 

Project Syndicate, 9 Juli 2021 

Para pemangku kebijakan publik di banyak negara kini mesti bersiaga kalau-kalau bank 

sentral Amerika Serikat menaikkan tingkat suku bunga mereka dalam kurun waktu yang 

lebih dini dari pada yang semula diprediksikan. Hal ini lantaran percepatan inflasi di 

Amerika Serikat terus saja meningkat, bahkan kenaikan indeks harga konsumen telah 

mencapai 5% year on year terhitung Mei. Bank sentral Amerika sendiri telah meningkatkan 

secara signifikan prediksi inflasi mereka. 

 

Percepatan inflasi itu disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat temporer maupun yang 

bersifat struktural. Menurunnya tingkat produksi yang disebabkan oleh pandemi dibarengi 

dengan tingkat permintaan rumah tangga yang terjaga berkat stimulus dari pemerintah 

merupakan faktor temporer semacam itu. Di sisi lain, secara struktural, Amerika Serikat 

sejak 2008 terus mempertahankan kebijakan moneter ekspansif bahkan ketika tingkat 

pengangguran rendah. Selain itu, kebijakan pemerintahan Donald Trump untuk 

mengenakan tarif tinggi pada produk-produk dari Cina juga berimbas pada meningkatnya 

harga barang-barang yang diadakan melalui impor, baik itu dari Cina sendiri maupun dari 

negara-negara lain seperti Vietnam dan Meksiko. Ada pula pengaruh yang disebabkan 

oleh kebijakan pemotongan pajak oleh Trump dan stimulus fiskal era Trump maupun Biden 

yang membuat tingkat rerata permintaan menjadi meningkat dan dengan itu mendorong 

harga-harga terus melambung. 

 

Hal pertama yang perlu diantisipasi sebagai dampak dari percepatan inflasi ini adalah 

kemungkinan bank sentral Amerika untuk memperketat kebijakan moneter mereka secara 

tiba-tiba. Andai kata bank sentral Amerika tidak dapat menekan tingkat inflasi ke angka 

2% sebagaimana ditargetkan, bukan tidak mungkin tingkat inflasi mampu menembus 

angka 5% kecuali bank sentral mengeremnya dengan meningkatkan tingkat suku bunga 

secara signifikan.  

 

Bilamana peningkatan tingkat suku bunga itu benar diambil, maka negara-negara yang 

berpotensi terdampak buruk karenanya dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, 

negara-negara yang banyak mengandalkan utang luar negeri jangka pendek dan memiliki 

cadangan devisa yang kecil akan rentan mengalami krisis utang dan perbankan. Kedua, 

negara-negara dengan sistem kurs tetap yang ditaksir terlalu tinggi (overvalued fixed 

exchange rate) rentan terjerembab pada krisis mata uang dan nilai tukar. Negara-negara 

yang notabene tidak rentan seperti Cina pun perlu mewaspadai kemungkinan inflasi yang 

“terimpor” ke sana. Untuk mencegah hal itu terjadi, Cina sebaiknya mengetatkan suplai 

https://www.project-syndicate.org/commentary/key-principles-of-eu-and-us-carbon-border-taxes-by-ed-araral-and-vinod-thomas-2021-07
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likuiditasnya disertai dengan langkah-langkah untuk membuat nilai tukar mereka lebih 

fleksibel ataupun dengan mengencangkan kontrol mereka atas modal.  

 

Kini, negara-negara di dunia memiliki waktu kurang-lebih enam bulan untuk 

mempersiapkan langkah-langkah antisipatif sebelum Amerika Serikat tiba-tiba 

mengetatkan kebijakan moneter mereka. Negara-negara itu sebaiknya membuat nilai tukar 

mereka lebih fleksibel, mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, dan 

meningkatkan cadangan devisa negara. 

 
Sumber: https://www.project-syndicate.org/commentary/global-dangers-of-rising-us-inflation-and-interest-

rates-by-shang-jin-wei-2021-07  

 

The Return of Inflation 
Oleh: Otmar Issing 

Project Syndicate, 16 Juli 2021 

Frankfurt, setelah bertahun-tahun mengalami inflasi rendah, kenaikan harga telah terjadi 

dalam beberapa bulan terakhir. Energi dan komoditas telah memimpin, hal ini dikarenakan 

terhambatnya pasokan pasca lockdown, tetapi hambatan seperti itu secara luas bersifat 

sementara, dan menyiratkan bahwa lonjakan inflasi akan segera hilang. 

 

Hal utama di antara faktor jangka panjang ini adalah pertumbuhan uang yang cepat. 

Sebagian besar agregat moneter telah meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan, 

meskipun perkembangan ini tampaknya tidak membuat khawatir bank sentral dan banyak 

ekonom. Ekonom pemenang Nobel, Milton Friedman, dengan diktumnya yang terkenal 

yaitu "inflasi selalu ada dan di mana pun merupakan fenomena moneter", jarang dikutip 

kembali. 

 

Meningkatnya pengeluaran perawatan kesehatan di masyarakat, berkurangnya laju 

globalisasi, gangguan rantai pasokan, dan seruan baru-baru ini untuk mengembalikan 

produksi ke wilayah dengan biaya yang lebih tinggi merupakan sumber baru dari tekanan 

harga eksogen.  

 

Pada saat bank sentral hampir mendambakan inflasi yang agak lebih tinggi dan 

mengabaikan pertumbuhan uang yang cepat, perubahan pada sektor riil seperti itu 

kemungkinan besar menunjukkan pergeseran dari lingkungan deflasi ke lingkungan inflasi. 

Haruskah kita mengharapkan kembalinya stagflasi? Sulit untuk mengatakannya, karena 

kita sedang mengalami tingkat yang sangat tinggi dari jenis ketidakpastian yang tidak dapat 

diukur, yang menurut ekonom Frank Knight tidak mungkin untuk diintegrasikan ke dalam 

prakiraan tradisional.  

 

Lebih dari satu dekade setelah krisis keuangan 2008, model ekuilibrium umum utama yang 

digunakan oleh bank sentral bahkan hampir tidak mempertimbangkan heterogenitas besar 

https://www.project-syndicate.org/commentary/global-dangers-of-rising-us-inflation-and-interest-rates-by-shang-jin-wei-2021-07
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di antara rumah tangga dalam hal kekayaan, posisi utang jangka panjang yang luar biasa, 

risiko yang tidak diasuransikan, dan pembentukan ekspektasi.  

 

Kredibilitas apa yang akan dimiliki bank sentral jika ekspektasi inflasi telah kehilangan 

jangkarnya? Dalam lingkungan ketidakpastian yang ekstrem, terlalu mengandalkan 

stabilitas ekspektasi inflasi jangka panjang adalah taruhan yang berisiko. Pada masa 

peralihan rezim, ketidakpastian begitu tinggi sehingga mustahil untuk membentuk 

ekspektasi rasional. 

 

Selain pertumbuhan moneter yang kuat, tingkat utang swasta dan publik yang luar biasa 

tinggi saat ini menimbulkan risiko lain yang tak terhitung. Keberlanjutan keuangan publik 

di negara-negara yang berhutang banyak bertumpu pada landasan yang goyah, dan 

sangat rentan terhadap guncangan yang mungkin datang dari banyak sumber ekonomi 

atau geopolitik. 

 

Dalam kasus zona euro, dikatakan bahwa beberapa pengamat mulai memprediksi bukan 

inflasi tetapi semacam Japanification: inflasi rendah dan tingkat bunga nominal, defisit 

publik yang tinggi, dominasi fiskal dan keuangan yang meningkat. Namun, mengingat 

peningkatan ketidaksetaraan kekayaan dan kemungkinan investor keuangan pada 

akhirnya akan kehilangan kepercayaan secara berkelanjutan terhadap keuangan publik. 

Satu-satunya kepastian adalah bahwa baik keruntuhan finansial maupun lonjakan inflasi 

tidak dapat dikesampingkan. 
Sumber: https://www.project-syndicate.org/commentary/inflation-risks-money-supply-demographics-

deglobalization-by-otmar-issing-2021-07  

 

It’s Too Early to Celebrate the Child Tax Credit 
Oleh: Binyamin Appelbaum 

The New York Times, 15 Juli 2021 

Sementara pemerintah Amerika Serikat menyediakan insentif pajak yang besar bagi warga 

negaranya untuk bekerja, membeli rumah, maupun mempersiapkan hari tua, pemerintah 

Amerika justru tidak banyak memberikan bantuan semacam itu bagi warga negaranya 

untuk merawat dan membesarkan anak. Kendati agaknya terlambat, mereka mulai Kamis 

yang lalu mencanangkan program bantuan di mana sebagian besar rumah tangga akan 

menerima bantuan sebesar $300 per anak setiap bulannya. 

 

Bagi rumah tangga kelas menengah, bantuan seperti ini cukup memberi mereka sedikit 

kelonggaran finansial. Namun, bagi rumah tangga berpendapatan rendah, program 

bantuan ini dapat berdampak signifikan. Sejumlah pakar mengestimasikan bahwa program 

ini dapat mengangkat hampir setengah dari total anak miskin di Amerika yang berjumlah 

sepuluh juta jiwa ke atas garis kemiskinan. 

 

https://www.project-syndicate.org/commentary/inflation-risks-money-supply-demographics-deglobalization-by-otmar-issing-2021-07
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Kendati demikian, Binyamin Appelbaum memperingatkan agar program ini tidak terlalu 

cepat dirayakan. Ia menyebutkan setidaknya dua alasan. Pertama, program ini masih 

seperti coba-coba yang diloloskan sebagai program bantuan di masa darurat dan akan 

berakhir masanya dalam satu tahun. Tidak ada jaminan bahwa selepas masa itu berakhir, 

program ini akan masih berlanjut. Kedua, ada tantangan tersendiri juga dalam 

menjangkau keluarga-keluarga yang benar-benar membutuhkan. Penyaluran dana 

kepada keluarga-keluarga menengah bukanlah barang sukar sebab alamat tempat tinggal 

dan akun bank mereka telah tercatat dalam Internal Revenue Service. Sementara itu, ada 

lebih dari empat juta anak dalam kategori yang membutuhkan namun tidak tercatat dalam 

daftar I.R.S. Program ini sebenarnya telah membuat satu langkah yang cukup baik karena 

dengan mengubah ketentuan pajak tahun 1990-an, rumah tangga kelas atas tidak lagi 

menikmati keuntungan program ini sementara semua keluarga miskin berhak atas bantuan 

yang sama. 

 

Permasalahan lainnya terletak pada keruwetan dalam proses pendaftaran. Dalam 

melaksanakan program ini, I.R.S. bekerja sama dengan perusahaan swasta Intuit yang 

bertanggung jawab menyediakan laman pendaftaran namun hasilnya jauh dari kata 

sempurna. Menurut Appelbaum, pemerintah Amerika sepatutnya belajar dari keberhasilan 

program meningkatkan penggunaan stempel makanan yang pernah dicanangkan pada 

tahun 2000-an di mana negara-negara bagian diberi peran untuk mempermudah 

pendaftaran dan mengkualifikasi pendaftar. Selain itu, satu survei mendapati bahwa 

setengah dari respondennya hanya mengetahui sangat sedikit atau bahkan tidak 

mengetahui sama sekali akan adanya program bantuan ini. Kampanye yang dilakukan 

pemerintah Joe Biden memang dirasa masih sangat kurang. Seorang pejabat 

pemerintahan berpendapat bahwa kurangnya masyarakat yang mendaftar itu disebabkan 

oleh rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah sehingga pendekatannya mesti 

dilakukan melalui organisasi-organisasi yang bersifat lokal. Barangkali itu ada benarnya, 

namun hal itu tidak berarti bahwa pemerintah tidak perlu mengkampanyekan program ini 

secara publik. 

 

Akhir kata, perlu diperhatikan bahwa semata merayakan suatu program sebagai upaya 

memberantas kemiskinan bagi anak-anak tidak serta-merta berarti memastikan program 

itu berhasil membantu sebanyak mungkin anak yang membutuhkan. 

 
Sumber: https://www.nytimes.com/2021/07/15/opinion/child-tax-credit.html?searchResultPosition=1  

 

Should Only the Little People Pay Taxes? 

Oleh: Paul Krugman 

The New York Times, 22 Juli 2021 

Dewasa ini, tidak sedikit politikus di Amerika Serikat yang masih meyakini ide usang tentang 

pemotongan pajak (tax cuts) sebagai solusi atas segala permasalahan. Kendati telah 

banyak bukti yang menyatakan sebaliknya, ide yang menguntungkan bagi kepentingan 

https://www.nytimes.com/2021/07/15/opinion/child-tax-credit.html?searchResultPosition=1
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para pendonor partai politik ini masih saja tidak kehilangan pengusungnya. Hal ini tampak 

dalam sikap Partai Republik yang menentang rencana penambahan anggaran bagi Internal 

Revenue Service dalam upaya mengejar para pengemplang pajak. Adapun tax gap yang 

ada sejauh ini diestimasikan melebihi angka USD 500 milyar setiap tahunnya. 

 

Meskipun bukan hal mengejutkan mendapati para politikus bersimpati dengan kepentingan 

para konglomerat pengemplang pajak, agaknya masih mengejutkan melihat 

keterusterangan mereka dalam menunjukkan simpati itu. Mereka seolah tidak hanya 

mendukung pengenaan pajak yang rendah terhadap para konglomerat, melainkan juga 

agar para pengemplang pajak itu dibiarkan begitu saja. Tentu praktek ini semestinya 

ditentang oleh siapa saja. Publik secara umum dirugikan karena pengemplangan pajak 

membuat anggaran negara untuk kepentingan sosial menjadi lebih terbatas. Sementara 

itu, ada juga rasa tidak fair dalam diri orang-orang kaya yang tertib pajak apabila orang-

orang lain seperti mereka bisa bebas saja menghindar dari kewajibannya. 

 

Kiranya perlu dicatat bahwa masyarakat kecil bukan tidak ada yang mengemplang pajak 

juga. Namun, berhubung sebagian besar masyarakat Amerika memperoleh 

penghasilannya dari gaji dan upah, yang secara otomatis tercatat dalam sistem 

pemerintah, maka kecil kemungkinan bagi mereka untuk mengelak dari kewajiban pajak. 

Oleh sebab itu, pengemplangan pajak terutama melibatkan pemasukan “bisnis”. Kata 

“bisnis” ditempatkan dalam tanda kutip lantaran di sini ada keterlibatan entitas-entitas fiktif 

yang dimaksudkan untuk menyembunyikan sejumlah pemasukan dari otoritas pajak. 

Diperkirakan dua puluh persen dari total pemasukan satu persen orang terkaya di Amerika 

tidak dilaporkan. 

 

Menurut Krugman, dalam ketidaksetujuan mereka terhadap rencana pengetatan realisasi 

pajak, para politikus Partai Republik hampir-hampir tidak menyediakan justifikasi bagi 

posisi mereka kecuali dengan mengklaim bahwa Internal Reveneu Service sengaja 

menargetkan kelompok konservatif. Barang kali posisi mereka ada kaitannnya dengan 

fakta bahwa banyak pengemplang pajak besar merupakan pendonor bagi Partai Republik. 

Pengaruh mereka pun semakin hari semakin meningkat. Dengan semakin cenderungnya 

Partai Republik menebar kebohongan dan memantik kekerasan, kiranya para pendonor 

mereka juga akan semakin terdiri dari para konglomerat yang kurang peduli terhadap 

reputasi diri mereka dan persis orang-orang seperti inilah yang lebih cenderung 

mengemplang pajak. 
Sumber: https://www.nytimes.com/2021/07/22/opinion/tax-evasion    
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