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Project Syndicate, 29 Desember 2021 

Is Strategic Cooperation with China Possible? 
Oleh: Michael Spence 

Pandemi tetap menjadi perhatian paling mendesak bagi banyak negara di dunia, dengan berbagai 

tantangan jangka pendek dan jangka panjang yang sangat mirip. Namun, masalah umum lainnya selain 

pandemi adalah tugas kompleks untuk mengatur dengan tepat teknologi dan sektor digital yang 

sekarang menjadi bagian yang semakin besar di sebagian besar ekonomi. Kekhawatiran seperti itu 

terutama terlihat di AS dan Tiongkok, meskipun kedua negara memiliki sistem pemerintahan yang 

sangat berbeda, dan dengan demikian saluran yang berbeda melalui mana pengaruh dilakukan. 

AS dan Tiongkok sedang berjuang untuk membalikkan peningkatan pendapatan dan ketidaksetaraan 

kekayaan dan penurunan mobilitas sosial. Di AS, banyak politisi berbicara tentang memberikan 

pertumbuhan yang lebih inklusif. Di Tiongkok, pemerintah telah meluncurkan kampanye baru untuk 

mencapai “kemakmuran bersama.” 

Kesamaan antara upaya pembuatan kebijakan nasional ini menunjukkan bahwa AS dan Tiongkok 

memiliki kepentingan bersama dalam menetapkan aturan baru keterlibatan dalam ekonomi global 

dan sektor keuangan. Keduanya harus beradaptasi dengan realitas baru yang tersirat dari revolusi 

digital dan pergeseran keseimbangan kekuatan global. 

Lalu ada tantangan global perubahan iklim. Tanpa pergerakan bebas dan tanpa gesekan dari teknologi 

dan pendanaan yang diperlukan, dunia tidak akan memiliki kesempatan untuk membatasi pemanasan 

global hingga 1,5° celcius di atas tingkat pra-industri. Di sini juga, kesuksesan akan tergantung pada 

apakah AS dan Tiongkok dapat bekerja sama. Dengan begitu banyak tantangan bersama, orang 

mungkin mengharapkan kekuatan terkemuka dunia untuk mengejar keseimbangan yang sulit tetapi 

masuk akal antara persaingan strategis dan kerja sama strategis. 

Tetapi, sebagian besar, hal ini belum terjadi. Meskipun Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok 

Xi Jinping baru-baru ini sepakat untuk mengukir ruang untuk kerja sama dalam perubahan iklim dan 

transisi energi, AS tetap menggandakan persaingan strategis, dengan alasan masalah keamanan 

nasional. Kita masih jauh dari menikmati arus bebas teknologi yang dibutuhkan untuk mengurangi 

emisi global hingga 0% pada pertengahan abad ini. 

Sumber: 

https://www.project-syndicate.org/commentary/us-china-competition-hurdles-to-recovery-future-

prosperity-by-michael-spence-2021-

12?a_la=english&a_d=61cc25e8ed4af1d27cff13fe&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=homepage&a_li=us-

china-competition-hurdles-to-recovery-future-prosperity-by-michael-spence-2021-

12&a_pa=spotlight&a_ps=&a_ms=&a_r=_______ 

_________________________________________________________________________________________ 

Bloomberg, 29 Desember 2021 

China Extends Income Tax Cuts in Push to Stabilize Growth 
Oleh: Michael Spence 

Tiongkok akan memperpanjang beberapa keringanan atas pajak penghasilan orang pribadi, sebagai 

upaya pemerintah dalam mendorong pengeluaran rumah tangga dalam rangka membangkitkan 

pertumbuhan ekonomi. 
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Pajak preferensial pada bonus akhir tahun akan tetap berlaku hingga akhir 2023, perpajakan yang 

lebih rendah atas insentif ekuitas akan berlanjut hingga 2022, dan pembebasan beberapa pembayaran 

pajak akan diberikan kepada mereka yang berpenghasilan rendah. Langkah tersebut akan mengurangi 

pajak penghasilan pribadi tahunan sebesar 110 miliar yuan ($17,3 miliar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ekonomi Tiongkok masih membutuhkan dukungan kebijakan, dan pemotongan pajak merupakan 

stimulus penting,” ucap Jiao Ruijin, anggota Institut Pajak Thina, sebuah organisasi yang berafiliasi 

dengan Administrasi Perpajakan Negara. 

Tingkok saat ini memungut pajak atas gaji secara progresif melalui tujuh brackets dari 3% menjadi 45% 

dan memungut pajak atas pendapatan lain, seperti royalti dan dividen dengan tarif yang berbeda. 

Sementara itu, batas pembebasan pajak untuk penghasilan rendah akan ditetapkan pada pendapatan 

tahunan sebesar 120.000 yuan ($ 18.800) atau kurang.  

Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-30/china-extends-income-tax-cuts-in-push-to-

stabilize-growth?sref=r2r3G73s 

___________________________________________________________________________ 

Bloomberg, 3 Januari 2022 

Democrats Search for Path Forward on Biden’s Economic Agenda 

Oleh: Erik Wasson dan Laura Davidson 

Senat Demokrat memulai tahun baru dengan mencari jalan terkait agenda ekonomi nasional Presiden 

Joe Biden yang sempat terhenti dan berharap meloloskan versi yang lebih sederhana sebelum 

kampanye pemilihan paruh waktu dimulai. Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, berjanji untuk 

membawa versi revisi paket kebijakan pajak, iklim, dan belanja $2 triliun untuk pemungutan suara. 

Strategi Schumer masih menghadapi hambatan besar dari Senator West Virginia Joe Manchin yang 

mengatakan dia tidak akan mendukung RUU yang disahkan DPR. Untuk mendapatkan dukungan 

Manchin, Demokrat perlu merencanakan kembali terkait RUU kebijakan sosial yang mendanai 

perawatan kesehatan, program iklim, dan dukungan untuk anak-anak dan keluarga. Merevisi RUU 

akan mengakibatkan pengurangan pada beberapa elemen dan menghapus program lain. 

Congressional Progressive Caucus Chair Pramila Jayapal, seorang Demokrat Washington, mengatakan 

pada MSNBC bahwa sangat mendesak bagi Senat untuk meloloskan versi rencana Build Back Better 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-30/china-extends-income-tax-cuts-in-push-to-stabilize-growth?sref=r2r3G73s
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-30/china-extends-income-tax-cuts-in-push-to-stabilize-growth?sref=r2r3G73s
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yang bisa didukung Manchin. Menurutnya, masih ada kemungkinan untuk meloloskan RUU 

berdasarkan poin-poin penting yang dinegosiasikan Manchin dan Biden sebelum DPR meloloskan RUU 

senilai $2,2 triliun. Jayapal memperkirakan bahwa kurang dari 10% dari RUU DPR menyimpang dari 

kerangka Biden dan mendesak Senat untuk bekerja dengan cepat. 

Paket ekonomi yang secara universal ditentang oleh Partai Republik, seharusnya menjadi inti 

kampanye Demokrat karena partai berjuang melawan peluang untuk mempertahankan kendali DPR 

dan Senat. Demokrat yang selama berbulan-bulan telah berselisih dengan Manchin dan Kyrsten 

Sinema dari Arizona, penentang Demokrat lainnya di Senat, menekan Biden untuk menggunakan 

tindakan eksekutif untuk mencapai beberapa tujuan undang-undang tersebut. Manchin mengatakan 

dia hanya akan mendukung hingga $ 1,75 triliun pengeluaran yang dibayar oleh kenaikan pajak pada 

berpenghasilan tinggi dan perusahaan. 

Di antara kekhawatiran utamanya adalah dampak pengeluaran federal terhadap inflasi. Demokrat 

berencana untuk berargumen bahwa RUU itu benar-benar akan menurunkan inflasi dalam jangka 

panjang karena kebijakan menurunkan biaya perawatan kesehatan dan perawatan anak. 

Gedung Putih, yang dituduh Manchin melakukan perundungan, akan berusaha merayu sang senator 

dalam beberapa minggu mendatang. Manchin memberi Biden tawaran balik senilai $1,8 triliun. 

Senator menyarankan untuk menghapus pembayaran child tax credit dan sebagai gantinya berfokus 

pada universal pre-kindergarten, kredit pajak energi terbarukan, dan perluasan subsidi Obamacare. 

Manchin memiliki dua tuntutan yang akan sangat sulit dipenuhi oleh Schumer dan Biden. Salah 

satunya adalah bahwa setiap program yang didukung dalam RUU tersebut harus mempertahankan 

tingkat pendanaan yang sama setidaknya selama 10 tahun. Manchin juga menuntut RUU untuk 

membalikkan pemotongan pajak 2017 yang ditandatangani mantan presiden Donald Trump. 

Manchin mendukung menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 25%, yang juga akan didukung oleh 

Gedung Putih dan Demokrat. Tapi Sinema menentang menaikkan pajak perusahaan dan menaikkan 

tarif pada individu berpenghasilan tinggi. Sebaliknya, RUU tersebut menciptakan pajak minimum 

perusahaan 15% yang diakui beberapa Demokrat akan sulit untuk diterapkan. Manchin juga ingin 

memberikan program Medicare pemerintah kemampuan yang lebih luas untuk menegosiasikan harga 

obat, yang juga ditentang Sinema. 

Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-03/democrats-grope-for-path-forward-on-biden-

s-economic-agenda?sref=r2r3G73s 

___________________________________________________________________________ 

The New York Times, 3 Januari 2022 

Democrats Blast Corporate Profits as Inflation Surges 
Oleh Jeanna Smialek 

Saat ekonomi memasuki tahun 2022, inflasi tetap bergerak dengan cepat. Menurut Demokrat hal ini 

disebabkan oleh kenaikan harga yang tinggi dalam waktu yang lama yang disebut dengan “greedy 

corporations”. 

Senator Sherrod Brown dari Ohio, Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts, dan juru bicara 

Gedung Putih, Jen Psaki, termasuk orang yang mengatakan bahwa keuntungan yang berlebih di 

industri tertentu adalah yang menyebabkan biaya yang tinggi. Mereka tidak menyalahkan inflasi 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-03/democrats-grope-for-path-forward-on-biden-s-economic-agenda?sref=r2r3G73s
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-03/democrats-grope-for-path-forward-on-biden-s-economic-agenda?sref=r2r3G73s
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keseluruhan pada bisnis tetapi implikasinya pada harga yang lebih tinggi yang sebagian merupakan 

akibat dari oportunisme perusahaan. 

Banyak perusahaan — mulai dari dealer mobil hingga toko kecantikan dan penjual daging sapi — 

meraup keuntungan lebih besar karena mereka berhasil menaikkan harga atau mengurangi diskon 

sambil tetap menjual dalam jumlah banyak. Tetapi para ekonom menunjukkan bahwa dalam banyak 

kasus, menyalahkan perusahaan besar atas memburuknya inflasi adalah hal yang terlalu sederhana. 

Industri telah relatif terkonsentrasi selama bertahun-tahun, tetapi bisnis sekarang memiliki sarana 

untuk membebankan biaya lebih karena konsumen menghabiskan banyak uang akibat pemasukan 

dari cek stimulus pemerintah dan manfaat lain. 

Biden secara terbuka mendorong pemeriksaan harga perusahaan minyak, dan pemerintah telah 

mengumumkan langkah-langkah untuk mencoba memerangi penetapan harga dalam pemrosesan 

daging, dengan menunjukkan bahwa empat perusahaan besar mengendalikan 85% pasar daging sapi. 

Ini adalah kasus bahwa keuntungan perusahaan besar melonjak di banyak industri sebagai pertanda 

bahwa perusahaan menjual lebih banyak barang dan jasa atau berhasil mendapatkan lebih banyak 

keuntungan dari setiap unit yang mereka jual berkat harga yang lebih tinggi atau produktivitas yang 

lebih baik. 

Berdasarkan data Standard & Poor's, analis pasar Edward Yardeni memperkirakan bahwa 2021 adalah 

tahun dengan margin keuntungan yang kuat. Setelah terkontraksi tajam di awal pandemi, margin 

melonjak ke rekor tertinggi 13,7% pada kuartal kedua sebelum turun menjadi 13,6% pada kuartal 

ketiga. Menurutnya, sebagian disebabkan oleh peningkatan efisiensi, dan sebagian lagi karena fakta 

bahwa beberapa perusahaan telah menaikkan harga lebih dari kenaikan biaya mereka. 

Beberapa industri yang paling terpukul oleh kelangkaan pandemi, seperti dealer mobil bekas, 

melaporkan bahwa mereka berhasil membebankan lebih banyak biaya. Tetapi beberapa ekonom 

mengatakan bahwa, sebagian besar, menyalahkan pencarian keuntungan bisnis atas kenaikan harga 

pada saat ini adalah hal yang tidak masuk akal. Konsentrasi perusahaan telah tinggi selama bertahun-

tahun, tetapi inflasi rendah selama beberapa dekade. 

Menurut pendapat beberapa ekonom, kebijakan pemerintah mungkin menjadi alasan bahwa 

perusahaan-perusahaan baru berhasil membebankan biaya lebih banyak tanpa kehilangan bisnis. 

Rumah tangga mengumpulkan tabungan selama pandemi, selain karena lockdown sehingga tidak 

memungkinkan untuk bepergian dan karena pemerintah mengirimkan bantuan dan cek stimulus 

berulang kali. Selain itu, ada juga banyak yang memenuhi syarat untuk expanded benefit 

unemployment atau lebih banyak child tax credit. 

Sumber:  

https://www.nytimes.com/2022/01/03/business/economy/inflation-democrats-

corporations.html?searchResultPosition=2 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Bloomberg, 4 Januari 2022 

Biden Launches Plan to Fight Meatpacker Giants on Inflation 

Oleh: Mike Dorning 

Presiden Joe Biden menanggapi keluhan petani dan konsumen mengenai konsolidasi di industri dan 

mengumumkan rencananya untuk memerangi industri pangan yang mendominasi pengolahan daging 

https://www.nytimes.com/2022/01/03/business/economy/inflation-democrats-corporations.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2022/01/03/business/economy/inflation-democrats-corporations.html?searchResultPosition=2
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unggas. Tindakan Biden tersebut di dasari oleh kenaikan harga daging di bulan November sebanyak 

16% dari tahun sebelumnya yang kemudian menjadi penyumbang terbesar inflasi bahan makanan, 

dimana hal ini memperburuk kegelisahan inflasi Amerika Serikat. 

Menurut perwakilan industri pengepakan daging, melonjaknya harga daging disebabkan oleh 

kurangnya tenaga kerja, meningkatnya harga bahan bakar dan kendala rantai pasokan. Berdasarkan 

data Gedung Putih, empat perusahaan pengepakan daging besar mengendalikan 85% kapasitas 

pemrosesan daging sapi AS dan sektor daging lainnya terkonsentrasi di empat perusahaan dengan 

mengendalikan 70% daging babi dan 54% pasar unggas. Biden melalui Departemen Pertanian-nya 

akan mempertimbangkan 3 set peraturan baru tentang praktik perdagangan yang tidak adil di pasar 

ternak dan unggas pada bulan Juli mendatang. 

Presiden Serikat Petani Oklahoma, Scott Blubaugh, memuji inisiatif Biden dalam menangani masalah 

monopoli di industri ini. Bertolak belakang dari pendapat tersebut, Mike Brown, Presiden Dewan 

Ayam Nasional, kelompok perdagangan unggas mengatakan bahwa upaya Gedung Putih adalah 

pengkambinghitaman industri daging atas tantangan ekonomi AS. Upaya Biden bertentangan dengan 

konsolidasi telah ada sejak akhir 1970-an yang bertujuan memotong untuk biaya dan pengadilan 

mengadopsi interpretasi hukum monopoli yang lebih permisif. 

Gedung Putih berencana memberikan bantuan untuk pengolah daging dan unggas independen 

sebesar $375 juta untuk hibah pembiayaan kesenjangan dan $100 juta untuk jaminan pinjaman yang 

dilakukan melalui bank swasta. Ted Schroeder, profesor ekonomi pertanian spesialisasi pasar ternak 

Universitas Negeri Kansas, mengatakan sulit untuk memperkirakan dampak keseluruhan dari upaya 

Biden, tetapi menyatakan keraguan bantuan federal untuk pengolah independen akan banyak 

mengubah pasar. 

Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-03/biden-to-launch-plan-to-fight-meatpacking-

giants-on-inflation?sref=r2r3G73s 

___________________________________________________________________________ 

The New York Times, 10 Januari 2022 

U.S Green House Gas Emissions Bounced Back Sharply in 2021 
Oleh: Brad Plumer 

Emisi gas rumah kaca Amerika dari energi dan industri mengalami peningkatan kembali sebesar 6,2% 

di tahun 2021, menurut estimasi awal Rhodium Group, sebuah perusahaan riset dan konsultan. 

Sebelumnya pada tahun 2020, emisi negara telah turun lebih dari 10%, dimana hal tersebut 

merupakan rekor penurunan terbesar dalam satu tahun setelah wabah virus corona awal memicu 

penguncian luas dan penggunaan energi jatuh ke level terendah dalam beberapa dekade. 

Ketergantungan Amerika Serikat terhadap bahan bakar fosil untuk menggerakkan ekonominya telah 

membuat pantulan yang signifikan pada tahun 2021. Sebagai contoh yaitu transportasi, sumber gas 

rumah kaca terbesar di negara ini, telah mengalami penurunan 15% pada tahun 2020, akan tetapi 

pada tahun 2021 memantul dan meningkat kembali emisinya sebesar 10%. Hal ini diakibatkan 

sebagian besar dari peningkatan truk berbahan bakar diesel yang membawa barang konsumen karena 

melonjaknya perdagangan elektronik. Menurut Atlas Kebijakan Publik, sebuah firma riset, penjualan 

mobil listrik menyentuh rekor tertingginya, menyumbang 5% dari semua penjualan mobil baru pada 

kuartal ketiga, namun hal tersebut belum cukup luas untuk mengurangi emisi. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-03/biden-to-launch-plan-to-fight-meatpacking-giants-on-inflation?sref=r2r3G73s
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-03/biden-to-launch-plan-to-fight-meatpacking-giants-on-inflation?sref=r2r3G73s
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Presiden Biden telah menetapkan targetnya untuk memangkas emisi gas rumah kaca setidaknya 50% 

dibawah tingkat 2005 pada tahun 2030. Peristiwa lonjakan kembali emisi menjadi tantangan terbesar 

Biden, termasuk kejelasan mengenai rencana Undang-Undang Membangun Kembali Lebih Baik yang 

berisi $555 miliar guna pengeluaran dan insentif pajak untuk  tenaga terbarukan, mobil listrik, dan 

program iklim lainnya. Menurut analisis terbaru para peneliti di Universitas Princeton, RUU ini jika 

disahkan dapat membuat Amerika Serikat mencapai tujuan iklimnya dengan melipatgandakan 

kecepatan instalasi tenaga angin dan surya, termasuk mempercepat penjualan kendaraan listrik dan 

mendorong utilitas untuk menghentikan lebih banyak pembangkit listrik batu bara selama dekade 

berikutnya. 

Pada tahun sebelum pandemi melanda, Amerika telah menghentikan ratusan pembangkit listrik 

tenaga batu bara, kemudian mengganti nya dengan gas alam, angin, dan tenaga surya yang lebih 

murah dan bersih, dimana ini mengakibatkan menurunnya emisi batu bara pada 2020. Dinamika itu 

berbalik pada tahun 2021, karena harga gas alam hampir mencapai dua kali lipatnya, yang sebagian 

besar didorong karena musim dingin dan ekspor yang meningkat. Hasilnya, pembakaran batu bara 

untuk listrik meningkat dan menghasilkan emisi karbon dua kali lipat lebih banyak dari gas alam. Baru-

baru ini, Administrasi Informasi Energi AS memproyeksikan bahwa emisi batu bara kemungkinan akan 

turun lagi tahun depan jika harga gas alam stabil, ini diperkuat oleh adanya rencana perusahaan 

listrik  untuk menghentikan setidaknya 28% dari sisa pembangkit listrik tenaga batu bara mereka 

dengan membangun turbin angin dan panel surya.   

Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang mengalami peningkatan besar dalam penggunaan 

bahan bakar fosil tahun lalu. Pada bulan November, para peneliti di Proyek Karbon Global 

memperkirakan bahwa emisi karbon dioksida global dari energi dan industri naik 4,9% pada tahun 

2021, setelah penurunan 5,4% pada tahun 2020. Tiongkok, India, dan Uni Eropa semuanya mengalami 

peningkatan besar, menunjukkan bahwa efek iklim apapun dari pandemi itu cepat berlalu. 

Sumber: 

https://www.nytimes.com/2022/01/10/climate/emissions-pandemic 

rebound.html?searchResultPosition=2 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

The Economist, 10 Januari 2022 

The Long Trend of Falling Corporate Taxes is being Reversed 

Rata-rata tarif pajak perusahaan terus mengalami penurunan tahun 1985 hingga 2018, dari 49% 

menjadi 24%. Bahkan banyak surga pajak mengenakan tarif nol. Selain itu, perusahaan kerap 

membayar pajak lebih sedikit dengan menggeser profit yang dilaporkan. Menurut studi OECD (2015), 

aksi semacam ini telah merampok kas publik sebesar 100-240 miliar dolar per tahun, setara dengan 

4-10% dari pendapatan pajak perusahaan global. 

Melihat kondisi ini, alih-alih menciptakan sistem yang lebih baik, pemerintah hanya fokus untuk 

membuat perusahaan membayar lebih banyak pajak. Sebagai contoh, Inggris menaikkan tarif pajak 

perusahaannya dari 19% menjadi 25%, menjadi negara OECD kedua yang melakukannya sejak tahun 

2000. Di Amerika, RUU “Build Back Better“Joe Biden memberlakukan pajak atas pembelian kembali 

saham dan cukai sebesar 95% atas penjualan obat-obatan yang perusahaan obatnya menolak untuk 

menegosiasikan harga dengan sistem Medicare. RUU itu juga akan menaikkan tarif minimum yang 

dibayarkan perusahaan multinasional Amerika atas keuntungan global dari 10,5% menjadi 15%. 

https://www.nytimes.com/2022/01/10/climate/emissions-pandemic%20rebound.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2022/01/10/climate/emissions-pandemic%20rebound.html?searchResultPosition=2
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136 negara telah menandatangani tarif minimum global 15%, dan mengalokasikan lebih banyak hak 

perpajakan dari tempat perusahaan membukukan laba ke tempat mereka melakukan penjualan. 

OECD berharap  kesepakatan ini mulai berlaku pada tahun 2023. Realokasi hak perpajakan hanya akan 

berlaku untuk perusahaan dengan omset global di atas 24 miliar dollar AS, dan hanya pada laba 

sebelum pajak yang melebihi 10% dari pendapatan. Namun upaya ini meremehkan signifikansi 

pergeseran profit.  

Perusahaan mungkin terus mendiskusikan kesepakatan OECD. Mereka telah memikirkannya dengan 

lebih baik, mengingat sentimen anti-bisnis yang semakin intensif. Beberapa bahkan memuji upaya 

harmonisasi tersebut. Namun, secara pribadi, para eksekutif menggerutu bahwa rencana OECD adalah 

"kendaraan yang nyaman" untuk menaikkan pajak di dalam negeri. 

Mungkin ada lebih banyak konsekuensi yang tidak diinginkan. Salah satu hal misterius dari penurunan 

tarif pajak perusahaan selama 40 tahun adalah bahwa kontribusi perusahaan terhadap kas publik 

tetap datar di negara-negara kaya, sekitar sepersepuluh dari penerimaan pajak, atau 2-3% dari PDB. 

Di negara yang lebih miskin, angkanya sedikit lebih tinggi tetapi sama-sama stabil. Analis berpendapat 

bahwa ini terjadi karena ada lebih banyak perusahaan yang membayar pajak, keuntungan perusahaan 

tumbuh, dan individu kaya menggunakan perusahaan untuk mereklasifikasi pendapatan pribadi yang 

dikenakan pajak sangat tinggi sebagai pendapatan perusahaan dengan pajak yang lebih rendah. 

Sumber: 

https://www.economist.com/special-report/2022/01/10/the-long-trend-of-falling-corporate-taxes-is-

being-reversed  

____________________________________________________________________________________________________________ 

Bloomberg, 11 Januari 2022 

Gasoline Tax ‘Holiday’ Proposed for California as Inflation Hits 
Oleh: Laura Curtis 

Gubernur California, Gavin Newsom, mengusulkan “modest” holiday untuk setiap galon bensin yang 

dibayarkan oleh konsumen, hal ini dikarenakan inflasi yang melanda negara bagian dengan biaya 

bahan bakar tertinggi. Di bawah proposalnya, negara bagian akan menunda kenaikan tahunan indeks 

inflasi pajak bahan bakar yang ditetapkan untuk 1 Juli. Penyesuaian tahunan akan dilanjutkan pada 

tahun fiskal berikutnya. 

Demokrat memproyeksikan bahwa California akan menikmati surplus sebesar $45,7 miliar, 

dikarenakan California merupakan negara bagian AS yang paling padat penduduknya sekaligus 

menikmati penerimaan pajak yang kuat dalam pemulihan saat ini. 

California membayar tarif tertinggi pada saat harga gas telah meningkat di seluruh negeri. Harga rata-

rata satu galon bensin reguler di California adalah $4,66, menurut data AAA, organisasi otomotif 

terbesar di negara itu. Jeda tersebut diperkirakan akan menurunkan penerimaan pajak bahan bakar 

sebesar $523 juta pada 2022-23 berdasarkan perkiraan tingkat inflasi sebesar 5,6%. 

Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-10/gasoline-tax-holiday-proposed-for-california-

as-inflation-hits?sref=r2r3G73s 
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Bloomberg, 14 Januari 2022 

Canada Readies Carbon Capture Credit, Emissions Plan 
Oleh: Robert Tuttle 

 

Kanada tengah bersiap meluncurkan kredit pajak untuk investasi dalam penangkapan karbon, hal ini 

sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus polusi pada tahun 2030. Pemerintah 

federal kemungkinan akan memasukkan kredit pajak dalam anggaran berikutnya dan merinci tujuan 

pengurangan emisi 40%-45% di bawah tingkat 2005, ujar Jonathan Wilkinson, Menteri Sumber Daya 

Alam Kanada. 

Perusahaan pasir minyak (oil sands companies) mengatakan bahwa menghilangkan emisi karbon dari 

operasi mereka dapat menelan biaya C$75 miliar ($60 miliar), biaya tersebut sebagian besar 

dipergunakan untuk proyek penangkapan karbon, yang mungkin memerlukan sebanyak dua pertiga 

dari modal yang dipasok melalui dukungan pemerintah. 

Insentif pajak akan serupa dengan apa yang ditawarkan di AS. Kredit tersebut akan mengecualikan 

penangkapan karbon yang digunakan untuk meningkatkan produksi minyak. Di samping itu, Kanada 

akan merinci rencana pengurangan emisi lebih lanjut pada tahun 2050. 

 

Pemerintah juga berharap agar segera mengumumkan batas emisi dari fasilitas minyak dan gas pada 

awal tahun ini, sejalan dengan janji kampanye Perdana Menteri Justin Trudeau. 

 

Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-13/canada-readies-carbon-capture-tax-credit-

emission-cuts-plan?sref=r2r3G73s 

_________________________________________________________________________________ 

Bloomberg, 16 Januari 2022 

Germany Aims to Implement 15% Minimum Tax ‘Quickly’: Report 
Oleh: Mariajose Vera 
 
Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner akan menerapkan pajak minimum global yang 

direncanakan sebesar 15% untuk perusahaan multinasional pada awal Januari 2023. Menurut majalah 

berita bisnis Jerman, pejabat pajak dari pemerintah federal dan negara bagian mengadakan 

pembicaraan awal bulan ini, dengan tujuan menyusun undang-undang. Jerman kemudian akan 

menunggu arahan Uni Eropa. 

Kesepakatan perpajakan, yang disetujui oleh sekitar 140 negara tahun lalu, akan bekerja dengan 

menciptakan pungutan tambahan yang diterapkan pemerintah ketika keuntungan perusahaan 

multinasional di yurisdiksi lain secara efektif dikenai pajak kurang dari 15%. Presiden Asosiasi Kamar 

Dagang dan Industri Jerman, Peter Adrian, menyerukan penerapan retribusi yang adil. Pajak minimum 

global bisa adil dan tidak merugikan hanya jika dipungut di semua negara. 

Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-16/germany-aims-to-implement-15-minimum-

tax-quickly-wiwo?sref=r2r3G73s  
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Bloomberg, 17 Januari 2022 

Soaring Energy Costs to Add Pressure on Indonesia Budget Deficit 
Oleh: Claire Jiao dan Grace Sihombing 

 
Anggaran subsidi Indonesia, yang mungkin membengkak melampaui level tertinggi tujuh tahun 

terakhir, memaksa pemerintah untuk mencari keseimbangan antara disiplin fiskal dan kenaikan harga 

konsumen. Subsidi negara mencapai Rp 243,1 triliun ($17 miliar) pada tahun 2021, melampaui alokasi 

anggarannya sebesar Rp 207 triliun. Jumlahnya bisa lebih tinggi lagi, menurut kepala ekonom PT Bank 

Central Asia, David Sumual. Harga komoditas global mungkin tidak mencapai ketinggian yang sama 

seperti yang mereka lihat pada akhir 2021, permintaan agregat menguat karena pemulihan ekonomi. 

Pemerintah berupaya memenuhi janjinya untuk mengembalikan defisit anggaran dalam batas hukum 

3% dari PDB tahun depan, sambil mengawasi inflasi yang akan meningkat tahun ini karena orang-

orang meningkatkan pengeluaran karena pulihnya ekonomi. Subsidi – yang meliputi a.l. listrik, solar 

dan bahan bakar gas cair– telah menjaga harga tetap terkendali dengan baik di Indonesia bahkan 

ketika tersendatnya rantai pasokan dan kekurangan komoditas memicu inflasi di tempat lain. 

Rejeki nomplok pendapatan menjaga defisit anggaran tahun lalu di 4,65% dari PDB, di bawah 

perkiraan sebelumnya di atas-5%. Pemerintah mengatakan dapat mengambil langkah signifikan untuk 

memangkas ini lebih jauh menjadi 4,1% dari PDB tahun ini. Sumual BCA memperkirakan bahwa setiap 

kenaikan 10% harga bahan bakar akan menambah sekitar 0,2-0,3 poin persentase terhadap inflasi. 

Sementara suku bunga tetap di bawah target bank sentral 2%-4%, Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati telah menyuarakan kehati-hatiannya dan meminta para pejabat untuk sangat waspada 

terhadap harga komoditas dan pangan tahun ini. 

Sumber: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-16/soaring-energy-costs-to-add-pressure-on-

indonesia-budget-deficit?sref=r2r3G73s 
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