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Latar Belakang Masalah

1. Kebutuhan untuk pemulihan ekonomi selama dan setelah pandemi, serta kebutuhan
untuk mengatasi krisis iklim, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta tantangan ekonomi
digital, semakin mendorong pentingnya reformasi dalam sistem perpajakan global.

2. Arsitektur perpajakan internasional harus menjadi bahan diskusi inklusif di bawah
naungan PBB, mengingat inisiatif di bawah G20/OECD masih jauh dari memadai dalam
mengakomodasi tuntutan, terutama dari negara-negara berkembang terkait sistem
perpajakan yang lebih adil, inklusif dan demokratis.

3. G20/OECD dan Kerangka Kerja Inklusif Negara Berkembang pada skema BEPS-Pilar 1
dan 2 saat ini memberikan hak perpajakan untuk yurisdiksi pasar, ketentuan mengenai
ambang batas dan aturan khusus lainnya tidak bermanfaat bagi negara berkembang
karena kecilnya potensi jumlah penerimaan pajak yang diperoleh melalui skema-skema
ini.

4. Beberapa agenda perpajakan yang saat ini sedang dibahas oleh G20/OECD, seperti
upaya untuk memastikan dimensi gender dalam kebijakan dan sistem perpajakan,
menciptakan kerangka perpajakan yang ideal untuk mengatasi krisis iklim, juga
memerlukan partisipasi, transparansi, dan kesetaraan yang berarti dari berbagai pihak,
yang hanya mungkin diciptakan melalui kerangka yang lebih demokratis, inklusif dan
setara di bawah naungan PBB



Topik Isu

1. Pajak kekayaan (Wealth Tax) sebagai sumber pendapatan alternatif yang
strategis untuk mendanai pembiayaan kesehatan, penanggulangan
kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan.

2. Memasukkan dimensi kesetaraan gender dalam kebijakan perpajakan.
3. G20 harus memastikan mekanisme pajak karbon yang efektif, transparan, dan

akuntabel.
4. Perlunya pembentukan Badan Pajak PBB untuk Pajak Global (UN Tax

Convention).
5. Menanggulangi aliran keuangan gelap dan buruknya transparansi seperti

pada Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Kerangka Inklusif Pilar 1 & 2.
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Usulan Kebijakan



Kerangka Kebijakan G20 mengenai perpajakan internasional

Pertemuan para Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral telah menghasilkan 14
poin communiquee, yang mencakup perpajakan internasional, diantaranya:

1. Pengenaan pajak di sektor digital
2. Perpajakan minimum global untuk perusahaan internasional (ditujukan untuk perusahaan

yang beroperasi antar negara yang memungkinkan untuk menghindari atau menghindari
pajak)



1. Implementasi Wealth Tax sebagai
alternatif pendapatan

2. Pengenaan pajak di sektor digital
3. Implementasi Carbon Tax

• Selama sepuluh tahun terakhir, dari misinvoicing
yang tercatat pada komoditas perikanan dan batu
bara saja, Indonesia telah kehilangan potensi
pendapatan sekitar 558,8 juta USD atau Rp 7,4
triliun per tahun.

• Total Rp 74 triliun selama sepuluh tahun ini
setara dengan 3,7 persen penerimaan negara
pada 2021

Perpajakan di Indonesia

Potensi Penerimaan Pajak Potensi Hilangnya Penerimaan Pajak



Mengapa penting untuk
meninjau IFF?

Ø Hal tersebut menjadi salah satu penyebab lambatnya
kemajuan pembangunan ekonomi di negara 
berkembang karena hilangnya pendapatan negara

Ø Hal ini dapat mengindikasikan buruknya transparansi
dan akuntabilitas suatu negara

Ø Sebagian besar aliran keuangan gelap terjadi karena
motif penghindaran pajak

Ø Prevalensi aliran keuangan gelap yang tinggi di seluruh
dunia. Praktik tersebut tidak terlepas dari peran sistem
Internasional

Ø The Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), 
sebuah jaringan global terus menggali kasus untuk
mengetahui praktik dan keterkaitan antar negara.

Bagaimana IFF bisa terjadi?

• Sistem pelaporan penilaian mandiri 
kemungkinan besar memicu kesenjangan 
dalam catatan perdagangan

• Adanya proses transit pada saat pengiriman 
barang, sehingga menimbulkan potensi gap 
pencatatan

• Pencatatan transaksi internasional belum 
tersinkronisasi secara terpusat



Rekomendasi terhadap praktik IFF di Indonesia

• Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat
memetakan pelaku kode HS untuk pencatatan yang lebih
bertanggung jawab.

• Pelaporan saat ini yang menggunakan self assesment system masih
memiliki banyak kelemahan yang menyebabkan tingginya gap
terjadinya trade misinvoicing, sehingga perlu ditinjau kembali

• Membentuk tim otoritas dalam pengawasan ekspor ke masing-
masing komoditas



PRAKARSA Research Milestone on Illicit Financial Flows

2016
• Memperkirakan jumlah aliran keuangan gelap secara agregat (makro)

2019
• Menghitung jumlah aliran keuangan gelap di tingkat komoditas,
memetakan sumber dan tujuan aliran keuangan gelap, dan menghitung
potensi penerimaan negara yang hilang akibat aliran keuangan gelap

2022

• Mengidentifikasi penyebab aliran keuangan gelap dan Menghitung
jumlah aliran keuangan gelap di tingkat komoditas dan turunannya,
memetakan asal dan tujuan aliran keuangan gelap, dan menghitung
potensi penerimaan negara yang hilang akibat aliran keuangan gelap




