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Asal mula alat bantu ini 
 

 

Alat bantu ini dibuat sebagai bagian 

dari proyek tiga-tahun “Menuju Pajak 

Berkeadilan: Membangkitkan 

Kesadaran, Membangun 

Kemampuan, Mendukung Koordinasi 

Internasional dan Dialog Kebijakan 

untuk Membuat Sistem Perpajakan 

Nasional dan Internasional Lebih 

Menunjang Pembangunan”, 
yang diimplementasikan dari tahun 

2009 sampai 2011 dengan dana dari 

Komisi Eropa.*) 
 

 
Alat bantu ini adalah hasil dari 

kerjasama antara Christian Aid, 

SOMO dan satu kelompok acuan 

internasional , yang terdiri dari 

Tax Justice Network/Jejaring 

Keadilan Pajak (TJN), TJN Afrika dan 

Action for Economic Reform (AER). 

Draft pertama dihasilkan oleh 

Christian Aid dan SOMO dan ditinjau 

kembali oleh kelompok acuan. 

Draft ini kemudian menjadi pandu 

selama lokakarya dua hari yang 

diselenggarakan di Manila, Filipina, 

dari tanggal 7 sampai 8 Agustus 

2010 oleh Jubilee South/Asia-Pacific 

Movement on Debt and Development 

(Yubileum Gerakan Selatan/Asia 

Pasifik untuk Utang dan Pembangunan 

kawasan Selatan/Asia-Pasifik), dan 

dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat 

sipil dari Kenya, Zimbabwe, Vietnam, 

Filipina, Indonesia, Belanda, Perancis 

dan Inggris. Perangkat ini direvisi 

sesuai umpan balik yang diperoleh. 

Walau perangkat ini merupakan hasil 

dari satu proses kerjasama yang 

melibatkan semua partisipan proyek 

dan peserta lokakarya, 

semua kekeliruan dan kesalahan tetap 

menjadi tanggungjawab para penulis. 
 

 
Versi on-line dari perangkat ini akan 

diluncurkan pada tahun 2011 dan 

2012 untuk menciptakan suatu 

alat interaktif, yang dapat direvisi 

dan diperbaiki sesuai dengan 

temuan-temuan baru sekitar isu 

pajak berkeadilan. Proses ini 

merupakan juga bagian dari suatu 

proyek kolaborasi global. 
 

 
*) ‘Menuju Pajak Berkeadilan’ 
dikoordinasikan oleh 

Centre for Research on Multinational 

Corporations / Pusat Riset Korporasi 

Multinasional (SOMO) dan 

diimplementasikan oleh satu tim 

organisasi partisipan dari Kenya 

(Task Justice Network Afrika), 

Zimbabwe (AFRODAD), Ghana 

(ISODEC), Filipina (Action for Economic 

Reforms and Jubilee South/Asia-Pacific 

Movement on Debt and Development), 

Argentina (Poder Ciudadano) dan 

Inggris (Christian Aid). Christian Aid 

dan SOMO mengimplementasikan 

aspek-aspek global proyek ini dan 

memainkan peran koordinasi dan riset. 

Tax Justice Network global terlibat 

erat dalam mengimplementasikan 

kegiatan-kegiatan sebagai associate 

partner.
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Memperkenalkan alat bantu 
advokasi pajak ini  

 
 

“Perpajakan bukannya ranah (domain) eksklusif perencana dan pengelola 

ekonomi saja, namun merupakan isu penting bagi rakyat kebanyakan. 

Rakyat harus diikutsertakan dalam proses memutuskan apa yang dikenakan 

pajak, siapa yang diwajibkan, dan bagaimana cara mengenakan pajak, 

demikian pula memungut dan membelanjakan penerimaan pajak.” 
 

Citizens’ Review of the Tax System, Filipina, 1994. 
 

 
‘(Kami) menyadari ancaman umum terhadap kemajuan politik, perkembangan 

ekonomi dan pemberantasan masalah kemiskinan, yang merupakan akibat 

dari rintangan-rintangan domestik dan internasional yang tidak dapat diterima 

bagi perpajakan yang efektif untuk pembangunan … (dan) berkomitmen untuk 

bekerjasama demi mereformasi bidang perpajakan domestik, penerimaan dari 

penggalian sumber-sumber alam dan perpajakan internasional.’ 
 

Deklarasi Nairobi tentang Pajak dan Pembangunan, Maret 2010 
 

 
Sementara beberapa kelompok masyarakat sipil sudah lama mengkampanyekan 

sistem perpajakan yang lebih fair, peran penting pajak dalam mendorong 

perkembangan dan keadilan sosial sering diabaikan oleh masyarakat sipil di 

Utara dan Selatan. Untuk kebanyakan orang, perpajakan adalah topik yang 

rumit, yang sebaiknya diserahkan kepada para ’ahli’. Padahal tidak seharusnya 

seperti itu. 
 

Pajak dapat nampak bersifat teknis, akan tetapi merupakan isu yang terlalu 

penting untuk dilewatkan begitu saja. Pemungutan pajak yang fair dan 

efektif sangat esensial untuk meningkatkan pendapatan guna memberikan 

pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Pajak merupakan satu alat ampuh 

untuk redistribusi kekayaan di dalam masyarakat, dalam rangka menghadapi 

kemiskinan dan ketidakmerataan. Dan pajak adalah perekat yang membangun 

akuntabilitas antara pemerintah dan para warganya. 
 

Berdasarkan alasan-alasan ini, melibatkan diri dalam kebijakan perpajakan 

semakin dianggap esensial untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih jauh dari 

banyak organisasi. Apakah anda giat menangani isu-isu kemiskinan dan eksklusi 

sosial; akses kepada pelayanan-pelayanan dasar; atau dampak pertambangan 

atau investor asing lainnya terhadap komunitas lokal, ada alasan kuat bagi anda 

untuk mengintegrasikan advokasi pajak berkeadilan di dalam strategi anda. 

Banyak yang telah melakukannya.



 

Pada tahun-tahun terakhir, sudah muncul jejaring-jejaring pajak berkeadilan 

baru, dan jangkauan koalisi-koalisi lintas Afrika, Amerika Latin, Asia, Eropa 

dan Amerika Utara sudah tersebar lebih luas. Beberapa keberhasilan sudah 

didokumentasikan dalam terbitan ini. Namun diperlukan lebih banyak lagi 

organisasi yang mau menekuni isu pajak berkeadilan, apabila kemajuan riil 

dan berkesinambungan dalam isu-isu yang disebutkan di atas ingin dicapai. 
 

Publikasi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan anda kepada topik-topik 

kunci perpajakan yang relevan bagi organisasi masyarakat sipil dengan cara 

yang sederhana, yang bertujuan mengurai isu yang kompleks ini. 

Kami berharap, cerita-cerita mengenai kampanye pajak berkeadilan di seluruh 

dunia akan mengilhami anda untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, kami juga 

menyajikan panduan yang mendetail, tips dan perangkat tentang bagaimana 

mengembangkan strategi advokasi pajak; melakukan riset yang terfokus pada 

pajak; dan melakukan lobi, berkomunikasi dan berkampanye mengenai pajak. 
 

Alat bantu ini tidak dimaksudkan untuk dibaca dari depan sampai akhir dalam 

satu sesi. Alat bantu ini didesain untuk memungkinkan anda mendalami dan 

membaca bagian-bagian yang paling relevan dengan tingkat pengalaman dan 

pengetahuan, minat dan konteks anda. Kami berharap ada beberapa bahan 

yang berguna di sini untuk tiap orang, dan bahwa bahan ini memberikan anda 

ilham untuk melanjutkan, atau memulai tugas anda di bidang advokasi pajak 

berkeadilan. Di seluruh dunia, makin besar jumlah organisasi dan jejaring yang 

menuntut keadilan pajak. Bersama-sama kita mampu menciptakan satu lautan 

perubahan dalam kebijakan perpajakan, yang benar-benar berguna bagi mereka 

yang hidup di dalam kemiskinan, dan menciptakan distribusi sumber daya 

yang lebih adil di Utara dan Selatan.



 
 

Mengenai Perangkat ini 
 
 
 

Mengapa menggunakan perangkat ini? 
 

Tujuan perangkat ini adalah untuk menguatkan kemampuan organisasi- 

organisasi masyarakat sipil untuk: 
 

Memahami dan menganalisis isu-isu sekitar pajak di dalam satu 

negara tertentu 
 

Mengembangkan strategi advokasi untuk keadilan pajak 
 

Melakukan riset perpajakan 
 

Merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan advokasi 

(misalnya melobi, berkampanye dan kegiatan media) 

Belajar dari pengalaman orang-orang lain yang sudah melaksanakan 

advokasi pajak 
 
 
 
 

 

Bagaimana menggunakan perangkat ini 
 

Tiap bab merupakan satu bagian tersendiri. Anda dapat menjelajah perangkat 

bab demi bab – atau memilih bab-bab itu, yang paling anda minati. 
 

Di dalam tiap bab anda akan menemukan: 
 

Informasi – baik tentang berbagai aspek isu perpajakan, 

maupun tentang bagaimana mengembangkan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk advokasi pajak 
 

Studi kasus dari berbagai negara 
 

Alat-alat praktis untuk mempelajari dan menganalisis pajak 

di dalam kelompok atau organisasi anda. 
 

Halaman-halaman interaksi yang memuat ide-ide untuk latihan kelompok 

dalam satu lokakarya atau satu kerangka pelatihan.
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Mengapa pajak penting

Penerimaan: dana untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga

 

Redistribusi: untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan
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Bab 1: 
Mengapa harus berurusan 

dengan pajak?

Kaitan antara perpajakan dan pembangunan sangat mendasar. Negara yang berfungsi dengan baik adalah 

negara yang dapat memenuhi kebutuhan pokok warganya, dengan mengandalkan penerimaan domestik  
untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Dengan menggunakan sistem perpajakan yang efektif, 
negara dapat mengerahkan sumber daya domestiknya, mendistribusikan kemakmuran dan menyediakan 
pelayanan dasar dan infrastruktur. Struktur perpajakan yang efektif juga dapat menciptakan insentif untuk 
memperbaiki pemerintahan, memperkuat saluran-saluran perwakilan politik dan mengurangi korupsi.
 

Namun, sebagian besar pemerintah di dunia berjuang untuk memungut pajak dalam jumlah yang memadai 

untuk membiayai pelayanan dasar atas cara yang fair. Negara-negara Selatan khususnya, menghadapi 

tantangan serius karena otoritas perpajakan yang masih lemah dan penerimaan yang masih rendah, 

sektor informal yang besar, tekanan untuk memberikan kelonggaran pajak yang terlalu murah hati dan 
eksploitasi celah-celah peraturan pajak oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggungjawab 
dan oleh orang-orang kaya. Terlalu sering sistem perpajakan sangat curang terhadap kepentingan
orang-orang yang paling miskin.

Bab ini menyajikan:

Bab ini ditutup dengan satu halaman interaksi yang menyajikan latihan untuk memfasilitasi diskusi kelompok mengenai 

tema pokok dalam bab ini.

Sebuah pengantar kepada isu pajak berkeadilan dengan penjelasan dan definisi  serta istilah-istilah kuncinya.

Suatu tinjauan mengenai pentingnya pajak dalam pencapaian keadilan ekonomi dan sosial;  

dan cara-cara yang menyebabkan pemerintah sering kehilangan penerimaan pajak yang vital. 

Contoh-contoh studi kasus untuk menggambarkan rangkaian kampanye yang dilakukan warga dan organisasi-

organisasi di seluruh dunia untuk sistem perpajakan yang lebih fair untuk pajak berkeadilan. Contoh-contoh 

ini menunjukkan bahwa advokasi pajak berkeadilan dapat membantu Anda mencapai sasaran dan tujuan 

Anda -apakah anda bekerja untuk isu kemiskinan dan eksklusi sosial; akses terhadap pelayanan dasar; bantuan 

pembangunan, utang atau perdagangan; tata kelola dan akuntabilitas; atau isu dampak pertambangan atau 

investasi asing lainnya terhadap masyarakat lokal.
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“Pajak membiayai 
sebagian besar 
anggaran pendidikan 
khususnya gaji guru, 
sehingga pemerintah 
harus memberi 
perhatian lebih besar 
untuk mencapai tujuan 
Pendidikan Untuk 
Semua pada tahun 
2015.“

ActionAid and 

Education International, 2009i

Mengapa pajak penting

Pajak adalah sumber pendapatan 

vital bagi pemerintah yang 

memungkinkan untuk membiayai 

pelayanan dasar dan infrastruktur 

untuk warga. Tentu saja, pendapatan 

tidak secara otomatis digunakan 
untuk kepentingan-kepentingan 
sosial semacam itu. Akan tetapi kalau 

pemerintah memperoleh pendapatan 

dari pajak, warga dalam posisi yang 

jauh lebih kuat untuk mendesakkan 

tekanan agar pendapatan itu 

digunakan untuk pelayanan publik.

Ambillah pendidikan sebagai contoh, 

di tahun 1955 Pemerintah Ghana 

memperkenalkan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN/VAT) baru sebesar 17,5% 

yang awalnya menuai protes luas. 

Pemerintah dipaksa untuk menarik 

kembali kebijakan tersebut dan 

pada tahun 1997 PPN dikenalkan 

sebesar 10%, Pemerintah secara 

intensif melakukan kampanye 

untuk mendorongkesadaran warga 

mengenai penggunaan PPN.

Besaran PPN kemudian dinaikkan 

menjadi 12,5%. Yang 2,5% disisihkan 

untuk pendidikan melalui Ghana 

Education Trust Fund. Karena 

Pajak sering diasumsikan sebagai sesuatu yang buruk.Pemerintah dianggap  ingin merampas uang warga 

yang diperoleh dengan susah payah. Namun ditinjau dari perspektif keadilan ekonomi dan hak asasi 
manusia, pajak sangat krusial karena empat alasan yang dapat diringkas dalam empat ‘R’:

      Revenue (pénerimaan): dana untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga

      Redistribusi: untuk menanggulangi kemiskinan dan ketidakmerataan
      Representasi: membangun akuntabilitas pemerintah terhadap warga dan menuntut peluang warga  

      untuk terlibat kebijakan

      Repricing (menilai kembali): membatasi barang-barang publik yang buruk dan memperbanyak  

      barang-barang publik yang baik.

Di bawah ini kami menjelaskan secara bergilir pentingnya masing-masing butir itu dan kaitannya dengan  
isu-isu ekonomi dan keadilan sosial.

Penerimaan: dana untuk memberikan 
pelayanan yang dibutuhkan warga.

pendidikan dianggap penting oleh 
semua orang, hal ini ditanggapi 

dengan baik.ii

ActionAid menekankan 

bahwa pemerintah sebaiknya 

mengutamakan penggunaan 

pendapatan pajak daripada bantuan 

atau utang untuk membayar gaji guru 

karena akan lebih aman dan lebih 

dapat diprediksi. Tentu pemerintah 

tidak ingin membayar gaji guru 
dari uang bantuan dan dalam dua 

tiga tahun kemudian pemerintah 
tidak dapat menggaji guru dengan 
alasan guru tidak dibutuhkan. 
Padahal memberhentikan guru 
adalah isu yang secara politik 
sangat sensitif. Maka jalan terbaik 
untuk mendapatkan uang yang 

lebih banyak untuk membayar gaji 

lebih banyak guru adalah dengan 

memperluas basis pajak nasional.’ iii 

Apabila kontribusi dari bantuan telah 

memampukan pemerintah untuk 

memperbaiki pengadaan pelayanan, 

pendapatan yang diperoleh secara 

domestik juga cenderung menjadi 
faktor penting. 
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Pajak berkeadilan meningkatkan pelayanan sosial di BoliviaivSTUDI KASUS

Industri minyak dan gas merupakan sektor yang paling dinamis dalam perekonomian Bolivia dan yang paling 

banyak mendatangkan investasi asing. Namun Bolivia harus berjuang untuk memperoleh manfaat dari 

kekayaan bawah tanahnya yang begitu besar karena sektor itu di-privatisasi pada tahun 1966 sebagai bagian 
dari reformasi penyesuaian struktural (SAPs). Dengan privatisasi, royalti dariperusahaan kepada negara 
diturunkan dari 50 % menjadi 18 %. Ada keprihatinan nasional yang besar mengenai reformasi itu.  
Riset menunjukkan bahwa pemerintah memperoleh pendapatan semakin sedikit dari sektor migas ini  

(37% dari laba perusahaan di tahun 1999 turun menjadi 27 %  di tahun 2004), dalam konteks pertumbuhan 

investasi , produksi dan eskpor yang tinggi membuat kenaikan harga . 

Organisasi masyarakat sipil seperti Centre for Labour and Agricultural Development (CEDLA) mempelopori 

penelitian dan pendidikan masyarakat mengenai dampak reformasi penyesuaian struktural  
yang mengakibatkan ketidakpuasan rakyat sehingga menimbulkan rangkaian mobilisasi dan protes  
yang dipimpin oleh kelompok masyarakat adat. Sebagai akibat dari tekanan ini, Kongres Bolivia pada Mei 
2005, akhirnya mengeluarkan undang-undang yang mengatur royalti baru dan struktur perpajakan baru 
untuk pengeboran minyak dan gas. Semua cadangan dikenakan tarif royalti 18%, demikian pula pajak 
langsung yang baru sebesar 32 % dari nilai total  produksinya. Reformasi di sektor ini sejak tahun 2005 

sudah menghasilkan lonjakan pendapatan pemerintah Bolivia (dari sekitar US $ 173 juta di tahun 2002 

menjadi kira-kira US $ 1,57 milyar di tahun 2007). 

Hasilnya, pemerintahan Morales sudah dapat meningkatkan pengeluaran untuk program-program sosial. 
Tiga program transfer tunai yang besar sudah dikembangkan: (i) perluasan pensiun publik  

untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di antara kaum manula; (ii) bantuan untuk keluarga-keluarga 
miskin untuk meningkatkan kemampuan menyekolahkan anak di sekolah dasar; dan paling akhir,  
(iii) bantuan untuk ibu-ibu muda yang tidak memiliki asuransi apapun sebagai satu insentif bagi mereka 
untuk mendapatkan perawatan medis selama dan sesudah hamil agar angka kematian ibu dan anak turun. 
Selain tiga bantuan tunai tersebut, pemerintah Bolivia juga memberikan sarapan pagi untuk anak-anak  
di sekolah dasar. Hal ini untuk menjamin agar anak-anak sekolah paling tidak makan satu kali sehari.  
Tidak satu pun dari program-program tersebut dapat berjalan tanpa adanya reformasi perpajakan di sektor 

minyak dan gas.
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Maka, kalau anda tengah berkampanye untuk menyelenggarakan atau memperbaiki pelayanan 

pendidikan, kesehatan atau pelayanan sosial lainnya, anda harus memasukkan isu-isu 

perpajakan sebagai bagian penting dari kampanye anda.

Di Kenya, deklarasi pendidikan dasar gratis  
di tahun 2005 telah menyebabkan negara harus 

meningkatkan sumber daya fiskal untuk memenuhi 
janji presiden pada saat pemilihan umum.  

Hal ini, menyebabkan target dan penerimaan pajak 

meningkat dalam rangka memperbaiki pendidikan 

dan pelayanan sosial lainnya.v

Sama halnya dengan pendidikan, banyak pelayanan 

lainnya juga bergantung  pada bantuan dan 

dana Pemerintah. Jutaan petani kecil di negara-

negara Selatan mengandalkan pemerintah untuk 

memperoleh pelatihan, riset dan kredit serta untuk 
mengembangkan pasar bagi hasil-hasil produksinya; 
namun banyak pemerintah di Afrika cenderung 

mengeluarkan dana yang terlalu kecil untuk 

bidang pertanian. Bantuan donor untuk pertanian 

dalam beberapa dasawarsa terakhir juga sangat 

tidak memadai. Penerimaan pajak domestik yang 
meningkat akan memampukan pemerintah untuk 

memberikan pelayanan lebih banyak atau paling 

sedikit memberikan peluang kepada warga untuk 

mendorong pemerintah untuk mengalokasikan 

anggaran untuk itu. Penanggulangian kematian ibu 
dan anak yang tinggi, penanganan HIV yang berhasil, 
pengurangan wabah malaria dan penyakit-penyakit 

tropis lainnya, semua ini menuntut kepastian 
adanya dana jangka panjang dari pemerintah. 

Karena itu, warga di banyak negara sudah mencoba 

mempengaruhi kebijakan perpajakan supaya 

memperoleh pelayanan yang merupakan hak 

warga. Tentu saja, pendanaan melalui perpajakan 

bukan satu-satunya faktor yang dapat menyediakan 

pelayanan-pelayanan seperti itu. Kemauan politik 
juga merupakan faktor yang sangat penting.

Tiap pemerintah di dunia mempunyai tanggungjawab 

tertentu terhadap warganya. Kerangka hukum hak asasi 

manusia menguraikan tanggungjawab ini.

Hak asasi manusia bukan hanya mencakup hak sipil 

dan politik tetapi juga hak ekonomi,sosial dan budaya.  
Kebutuhan minimum untuk pemenuhan hak ekonomi, 

sosial dan budaya mencakup pengadaan bahan pangan  

untuk rakyat, pelayanan kesehatan dasar, perumahan dan 

pemukiman yang layak dan pendidikan dasar.

 

Kelompok-kelompok yang bekerja untuk hak asasi manusia 

harus memperhatikan agar hak-hak ini direalisasikan melalui 
anggaran dan apakah hak-hak ini dilanggar ketika negara 
tidak mampu menunaikan kewajibannya akibat sistem 
perpajakan yang lemah atau tidak fair.

 

Pada tahun 1986, PBB membuat hubungan yang eksplisit 
antara hak ekonomi, sosial dan budaya dengan sumber daya 

yang dibutuhkan untuk membiayainya.Selanjutnya, tujuan 

pembangunan milenium (MDGs) merupakan upaya untuk 
menciptakan benchmark bagi negara-negara untuk berupaya 

mengimplementasikan hak asasi manusia.

Tokoh-tokoh yang mengkampanyekan MDGs sering 
memusatkan perhatian untuk mendorong negara-negara 
memenuhi janji-janji bantuan mereka untuk pencapaian 

MDGs. Walaupun bantuan penting, tetapi mobilisasi 
sumber domestik melalui perpajakan dalam jangka panjang 
lebih penting untuk mewujudkan hak asasi manusia 
secara progresif. analisis yang baru-baru ini dilakukan oleh 

Tax Justice Network memang menunjukkan bahwa ada 
hubungan yang erat antara level  penerimaan pajak yang 

tinggi dan kemajuan pencapaian MDGs di negara-negara 
Afrika.vi 

 

Apakah sumber daya yang ada sudah dikerahkan  oleh 

pemerintah secara bertanggungjawab untuk mewujudkan 

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya secaraprogresif? Kalau 

tidak, pemerintah bisa dianggap gagal dalam kewajiban 
pemenuhan hak asasi manusia dan harus bertanggungjawab 

terhadap kegagalan itu.

Pajak dan Hak Asasi Manusia
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Kebijakan perpajakan dapat berperan 

penting dalam meredistribusikan 
kemakmuran di dalam suatu 

perekonomian. Penyediaan 

pelayanan yang sudah dibicarakan 

dalam bagian terdahulu adalah 

satu cara untuk menanggulangi 

kemiskinan dan ketimpangan melalui 
perpajakan – seperti, orang miskinlah 
yang cenderung lebih tergantung 

kepada pelayanan dasarseperti 
kesehatan dan pendidikan yang 

didanai oleh dana publik. Seperti 
yang sudah kita lihat pada studi 

kasus di Bolivia, kebijakan perpajakan 

berpotensi untuk meredistribusikan 

kekayaan negara dari kelompok 

kaya (dalam hal ini perusahaan-

perusahaan minyak dan gas)  

ke orang-orang paling miskin dan 

rentan (orang tua dan anak-anak,  

kalau tidak, merekatidak akan 
memperoleh pendidikan).  

Inilah contoh sistem perpajakan  

yang ‘progresif’ dan adil. 

Sistem perpajakan dapat bersifat 

progresif atau regresif.  

Sumber pemungutan pajak 

dapat berasal dari kekayaan atau 

penghasilan seseorang, perusahaan 

atau properti. Mereka yang 
berpenghasilan rendah dikenakan 

tarif pajak lebih rendah dibandingkan 

dengan mereka yang berpenghasilan 

lebih tinggi. Kebijakan ini disebut 
kebijakan pajak progresif. 

Sebaliknya, pemungutan pajak yang 

mengandalkan pajak konsumsi (yang 

dipungut dari makanan, bahan bakar 

dan barang-barang lain) disebut 

sebagai kebijakan pajak regresif.

Kenyataannya, sistem perpajakan  

di dunia lebih banyak yang regresif.  

Hal ini justru banyak berlaku 

di negara-negara Selatan yang 

cenderung memiliki tingkat pajak 
penghasilan yang sangat rendah 

dan terlalu mengandalkan pajak 

konsumsi. Contohnya, di Amerika 

Latin,pajak penghasilan pribadi 
menyumbang hanya 4% dari seluruh 

penerimaan perpajakan.  

Beberapa negara Selatan lebih 

baik dari itu. Di Bangladesh pajak 

langsung mencapai 20 persen.  

Di Ghana kisarannya adalah 22 

persen, tetapi ini jauh lebih tinggi 
daripada kebanyakan negara 

tetangganya, walaupun masih jauh 

di bawah rata-rata negara-negara 

maju yang sudah mencapai 35 

persen.viii Sistem perpajakan regresif 

dapat sangat merugikan dan bahkan 

dapat mendorong secara langsung 

peningkatan konsentrasi kekayaan– 

seperti yang terjadi di Amerika Latin, 
dimana ketimpangan lebih besar 
terjadi atas penghasilan pada saat 

sesudah dikenakan pajak daripada 

sebelum dikenakan pajak.

“Konsensus pajak” yang didorong 

oleh Dana Moneter Internasional 
(IMF), Bank Dunia dan lain-lain 
selama dua sampai tiga dasawarsa 
terakhir, cenderung mendorong 

maraknyasistem perpajakan‘regresif’.  

Sementara negara-negara sangat 

didorong untuk meminimalisasi 

pajak investorasing dan mengurangi 

pajak perdagangan yang sebelumnya 

merupakan sumber pendapatan 

yang penting untuk pembiayaan 
programsosial (kedua tren ini 

dijelaskan secara terinci kemudian 

di dalam bab ini), pemerintah 

didorong untuk menaikkan pajak 

konsumsi – yang  umumnya disebut 

‘Pajak Pertambahan Nilai’ (PPn) atau 

‘pajak barang dan jasa’ atau ‘pajak 

konsumsi’. Rekomendasi kebijakan 

ini berdasarkan premis bahwa pajak 

secara ekonomis harus netral dan 

terfokus hanya pada peningkatan 

penerimaan,namun melupakan 

peran pajak dalam mengurangi 

kesenjangan.

? Definisi

Pajak‘progresif’ 
atau‘regresif’?:

Pajak itu progresif apabila 

mengenakan pajak yang lebih 

besar untuk individu dengan 

pendapatan lebih tinggi 
daripada untuk mereka dengan 

pendapatan lebih rendah. 

Dengan cara ini orang yang 

lebihkaya secara proporsional 

membayar pajak lebih besar 

daripada pajak orang yang 

lebih miskin. Sebaliknya,  

pajak itu regresif apabila  

secara proporsional orang  

yang lebih miskin membayar 

lebih banyak.

Redistribusi: untuk menanggulangi 
kemiskinan dan kesenjangan

‘Hampir tidak mungkin 

berbicara mengenai 

perjuangan untuk 

masyarakat yang adil 

dan keadilan sosial kalau 

tidak dijabarkan secara 

konkrit dalam agenda 

perpajakan progresif.’
 

Freedom from Debt Coalition,  

the Philippines vii
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PPN tidak adil untuk warga paling miskin

Kebanyakan negara Selatan memiliki sektorinformal yang sangat besar dan populasi penduduk 

di pedesaan yang signifikan. Kedua kelompok ini merupakan kelompok yang sulit dipungut pajak 
penghasilannya, apalagi jika sistem administrasi perpajakan masih lemah. Bahkan kalau sistem 

administrasi sudah lebih baik, kelompok ini juga tidak mampu membayar pajaknya. 
Untuk menjawab persoalan inidan untuk menghadapi tekanan dari lembaga-lembaga keuangan 

internasional (IFIs) dan para donor, banyak negara Selatan makin mengandalkan perluasan PPN
sebagai sumber penerimaan pajak. Sementara ekonomi negara-negara maju cenderung bertumpu pada 

PPN sekitar 30 persen dari seluruh penerimaan pajak, di negara-negara Selatan justru jauh lebih tinggi. 
Di Amerika Latin pajak konsumen menyumbang hampir dua per tiga dari penerimaan pajak dengan 
PPN sebagai penyumbang terpenting.
 

Namun pajak konsumsi seperti PPn atau pajak barang dan jasa biasanya merupakan pajak regresif. 
Kalau tidak ada pengecualian yang komprehensif terhadap kebutuhan dasar orang miskin, mereka akan 
mengeluarkan proporsi yang jauh lebih besar dari pendapatan yang sudah rendah itu dari pada mereka 

yang berpendapatan lebih tinggi. Dengan demikian pemerintah yang terlalu bersandar pada PPN untuk 
penerimaannya akan meningkatkan kesenjangan. Atas alasan inilah, PPN menjadi sasaran advokasi pajak 

berkeadilan di dunia.

Filipina
Pada awal tahun 1990-an, Filippino Freedom from Debt 

Coalition (FDC) melancarkan protes terhadap rencana 

pemerintah Filipina untuk memperluas PPn pada 

beberapa jenis barang, termasuk pestisida yang akan 

menaikkan biaya produksi petani kecil.ix 

Warga berargumentasi bahwa PPN melanggar konstitusi 

Filipina, yang menegaskan bahwa ‘kongres harus 

mengembangkan sistem perpajakan progresif’ (Pasal VI, 

ayat 28). Namun, walau ada kampanye gencar menentang 

pajak itu, Undang-Undang PPN diterima oleh Kongres. 

Mula-mula fokus FDC adalah utang dan bagaimana 

mendorong pemerintah mengelolanya dengan cara yang 

tepat dan efisien. Akan tetapi,dengan dimasukkannya 

PPN sebagai syarat menerima pinjaman IMF, 

Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, memicu FDC 

untuk melibatkan diri dalam kampanye perpajakan 

– ketika mereka melihat bahwa pajak yang tidak 

adil dan masalah utang tidak dapat dipisahkan. FDC 

menyelenggarakan satu seminar Reformasi Pajak Warga 

dan mulai terlibat dalam kampanye reformasi pajak.

Sierra Leone
Tahun 2010, sesudah implementasi GST (pajak atas 

barang dan jasa) di Sierra Leone, kelompok masyarakat 

sipil termasuk jejaring dari kelompok advokasi isu 

kesehatan, pertanian, perlindungan hewan, pendidikan 

dan pertambanganmenentang pembebanan PPN 

sebagai kebijakan pemerintah yang regresif dan 

merencanakan advokasi dan riset perpajakan. Forum 

ini mengembangkan dan mempublikasikan ‘Freetown 

Declaration on Tax and Development’.x

Advokasi PPN di Filipina dan Sierra LeoneSTUDI KASUS
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Pemungutan pajak di Brasil sudah meningkat dan sekarang perpajakan 

Brasil hampir setara dengan negara maju. Namun, penelitian baik oleh 

pemerintah maupun oleh masyarakat sipil menunjukkan bahwa orang 

miskin membayar secara substansial lebih banyak dari pada orang kaya. 

Diestimasikan, keluarga miskin mengeluarkan sekitar 48,8 persen dari 

pendapatannya untuk membayar pajak. Keluarga yang kaya – 

mereka yang memperoleh lebih daripada 30 gaji minimum – diestimasikan 

mengeluarkan hanya 26,3 persen dari penghasilannya untuk pajak.

Pajak pendapatan di Brasil merupakan persoalan krusial. Konsesi 

pajak lazim diberikan dan reduksi beban pajak penghasilan untuk 

orangsangat kaya sudah berlangsung dalam satu dasawarsa terakhir.

Berbagai perubahan sudah dibuat juga dalam hal keringanan pajak untuk 

perusahaan-perusahaan. Pada tahun 1995 pemerintah mengeluarkan satu 

undang-undang yang mereduksi tarif pajak perusahaan dari 25 persen 

menjadi 15 persen dan juga memasukkan sejumlah pengecualian dari 

pajak penghasilan perusahaan. Organisasi masyarakat sipil Brasil, INESC, 

sudah menghitung bahwa jumlah pendapatan dari pajak sebagai akibat 

dari konsesi pajak yang murah hati kepada dunia usaha adalah sekitar 

US $ 15,5 milyar per tahun. Selain itu, 5 ribu keluarga terkaya di Brasil 

diperkirakan memiliki kekayaan yang besarnya setara dengan 40 persen 

PDB negara itu, namun pajak kekayaan masih belum dianggap sebagai 

sumber penerimaan pajak berkesinambungan dan berkeadilan. 

Reformasi pajak progresif di Brasil sudah lama diabaikan.

Sistem perpajakan dapat juga berperan dalam menghadapi atau memperparah kesenjangan ekonomi antara 

perempuan dan laki-laki. Hal ini dapat terjadi secara implisit atau eksplisit.

Secara implisit, pajak yang sama dapat berdampak yang berbeda pada perempuan dan laki-laki karena peran sosial 

mereka yang berbeda. Sebagai contoh:

Sistem perpajakan regresif Brasil xiSTUDI KASUS ‘Sistem perpajakan 

harus progresif artinya 

bahwa mereka yang 

berpenghasilan lebih 

besar membayar tarif 

pajak lebih besar dari 

pada mereka yang 

berpenghasilan lebih 

rendah’

 

Taxation and Development in 

Ghana: Finance, Equity and 

Accountability, 2009.1

‘Kalau pemerintah terus 

memberikan potongan 

pajak dan tax holiday 

untuk menarik investor, 

dari mana kita akan 

membiayai pendidikan 

dasar, membangun 

jalan dan mengurangi 

kematian bayi? Kita 

akan mendapatkannya 

dari pajak tidak 

langsung seperti Pajak 

Pertambahan Nilai yang 

membebani lebih banyak 

orang Filipina.’

 

Profesor Leonor Magtolis-

Briones, Social Watch1

Ketimpangan gender dalam sistem perpajakan?xii 
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Tarif pajak yang tinggi untuk pekerja paruh-waktu cenderung 

lebih berdampak pada perempuan daripada laki-laki karena 

perempuan cenderung bekerja paruh waktu supaya memiliki 

waktu untuk mengurus rumah tangga.

Apabila peraturan pajak memperlakukan pasangan keluarga 

sebagai satu unit tersendiri (menggabungkan penghasilan 

demi tujuan-tujuan perpajakan), pasangan dapat 

berhadapan dengan ‘sanksi perkawinan’, di mana akhirnya 

mereka membayar lebih banyak daripada apabila mereka 

mengisi pajak mereka terpisah sebagai orang per orang. 

Hal ini biasanya berdampak pada perempuan secara tidak 

proporsional karena pajak yang lebih tinggi  secara efektif  

dibebankan kepada pencari nafkah ‘kedua’. Lebih sering 

perempuan memiliki penghasilan yang lebih sedikit daripada  

suami dan karena itu biasanya penghasilan mereka dianggap 

‘sekunder’.

Pergeseran dari pajak langsung ke pajak tidak langsung 

seperti PPN dapat mengakibatkan ketidakadilan gender yang 

lebih parah kalau pajak dikenakan kepada barang kebutuhan 

The Women’s Budget Initiative (WBI) dimulai tahun 

1995 Afrika Selatan, segera sesudah pemilihan umum 

demokratis pertama negeri itu. WBI terlibat dalam riset, 

pelatihan dan advokasi dengan fokusdampak anggaran 

terhadap kesetaraan gender. Pada tahun pertama, 

WBI meneliti empat bidang – perumahan, pendidikan, 

kesejahteraan dan pekerjaan – demikian pula isu-isu 

yang lebih luas sekitar tenaga kerja dan perpajakan sektor 

publik. WBI menyoroti pergeseran Afrika Selatan dari 

perpajakan langsung ke perpajakan tidak langsung 

dan dampak implisit pergeseran itu terhadap gender. 

Sifat regresif pajak tidak langsung mempunyai dampak 

yang tidak proporsional terhadap perempuan, justru 

karena mayoritas orang miskin adalah perempuan. 

Analisis itu juga meneliti dampak-dampak 

serangkaian jenis pajak lain terhadap perempuan dan 

merekomendasikan agar data perpajakan pemerintah 

mencakup juga rincian menurut gender untuk 

mempermudah analisis yang lebih canggih, mengenai 

dampak perpajakan terhadap kesetaraan gender. 

pokok yang jauh lebih banyak dikonsumsi  oleh rumah-

tangga dengan kepala keluarga perempuan.xiii

Laki-laki umumnya akan memperoleh keuntungan lebih 

daripada perempuan dari pengecualian-pengecualian pajak 

perusahaan dan pajak penghasilan karena mereka lebih 

banyak memiliki properti dan saham.

Kadang-kadang ada juga perbedaan-perbedaan eksplisit 

yang dibangun di dalam sistem perpajakan antara 

bagaimana perempuan dan laki-laki dikenai pajak. 

Di Pakistan misalnya, undang-undang perpajakan 

membolehkan perempuan yang bekerja untuk melindungi 

jumlah penghasilannya yang lebih besar dari pajak 

dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja. Kontras dengan 

itu, di Afrika Selatan sebelum tahun 1994, perempuan yang 

menikah dikenai pajak lebih tinggi daripada laki-laki yang 

menikah. Karena itu penting bagi kelompok-kelompok yang 

bekerja di isu perpajakan untuk menilai implikasi struktur 

perpajakan terhadap gender dan untuk menantang sistem 

yang regresif mengikuti peran gender. 

The Women’s Budget Initiative - Afrika SelatanxivSTUDI KASUS

Pada akhir tahun 1990-an, pemerintah mengikuti 

beberapa rekomendasi WBI dan mempublikasikan  

jumlah laki-laki dan perempuan pembayar pajak 

yang melaporkan kelebihan bayar. WBI memperluas 

kegiatannya selama bertahun-tahun untuk mencakup 

semua sektor anggaran. Pada tahun kelima, WBI 

menyoroti secara terfokus isu-isu perpajakan sambil 

membuat satu analisis gender mengenai bea dan cukai 

Afrika Selatan dan meneliti isu-isu gender sehubungan 

dengan pendapatan pemerintah daerah.

Di dalam beberapa kasus analisis WBI membawa 

hasil-hasil kebijakan nyata dalam isu perpajakan. 

Sebagai contoh karena tekanan dari WBI dan kelompok-

kelompok  lain pemerintah menghapus PPN parafin 

yang terutama dikonsumsi oleh kaum miskin -  

ini membawa dampak positif khusus pada perempuan, 

mengingat bahwa lebih banyak perempuan daripada 

laki-laki, yang hidup dalam kemiskinan, dan parafin dibeli 

secara luas oleh perempuan.
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Siapa yang memegang uang –  

pemerintah pusat atau daerah?

Representasi: membangun akuntabilitas pemerintah terhadap 
warga dan mendorong warga mempengaruhi kebijakan

Membangun pertanggungjawaban pemerintah terhadap warga

Di  banyak negara Selatan, pajak daerahnya merupakan sebagian 

kecil dari total penerimaan pajak. Di Ghana, secara fiskal, daerah 
bergantung pada transfer dari pusat dan donor. Namun, koordinasi 

antara kewenangan daerahdan kewenangan pusat di bidang 

perpajakan sangat lemah. Warga dihadapkan pada dua institusi 
pemungut pajak dan tuntutan pajak yang berbeda dan tidak 
terkoordinasi, sementara beberapa pejabat pajak pusat melaporkan 

bahwa terkadang pejabat pajak daerah berusaha menambah 

penerimaan pajak daerahdengan mendorong orang menghindari pajak 

nasional. Hal ini merongrong kredibilitas sistem perpajakan secara 

keseluruhan dan mengakibatkan warga yang kurang terdidik atau 

kurang informasi, membayar lebih daripada  yang seharusnya.

Pentingnya CSO mengungkapkan secara langsung isu-isu mengenai 
keadilan perpajakan dipengaruhi oleh tren-tren baru dalam reformasi 

perpajakan. Satu laporan Pricewaterhouse Coopers/Bank Dunia 

menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan sistem perpajakan di 

dunia antara 2004 dan 2006 yang paling populer adalah mengurangi 
tarif pajak atas laba korporasi.xv  Sektor privat sudah bekerja efektif 
dalam memastikan perubahan yang menguntungkannya. Sayangnya, 
kurang terdengar suara yang berjuang untuk menambah penerimaan 

pajak dan reformasi perpajakan yang adil. Kelompok masyarakat sipil 

dapat mendorong kebijakan perpajakan yang berpihak kepada orang 

miskin dengan memastikan bahwa isu-isu krusial mengenai keadilan 
merupakan bagian dari perdebatan seputar perpajakan.

Kalau Anda bekerja untuk isu-isu mengenai pemerintahan dan akuntabilitas, maka perpajakan harus juga 

menjadi agenda anda. Mengelola pajak lebih dari sekedar mendapatkan penerimaan; hal ini merupakan 
bagian mendasar dari pembangunan negara dan demokrasi. Satu studi penting mempelajari kaitan antara 
demokrasi dan pajak di 113 negara di antara tahun 1971 dan 1997menemukan bahwa memasukkan atau 

menambah pajak tanpa sekaligus meningkatkan dan memperbaiki pelayanan publik, akan membuat warga 

menuntut haknya dan menuntut reformasi demokrasi lebih lanjut.xvi 

‘Pajak memberikan 

kepada rakyat 

satu senjata: kalau 

pemerintah tidak 

bekerja baik, anda 

dapat menahan 

bayar pajak, terutama 

bilamana terjadi korupsi 

tingkat tinggi. Sikap 

responsif pemerintah 

terhadap para warga 

lebih besar daripada 

sebelumnya.’

 

Alvin Mosioma,

Jejaring Keadilan

Pajak Afrika
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Aktivis selalu mengkritik pemerintahy ang mengumpulkan dan membelanjakan anggaran secara tidak fair 

dan korup. Diberlakukannya pajak yang tidak adil memicu terjadinya perubahan sosial dan politik, sejak 
adanya “poll tax” pada abad pertengahan di Inggris sampai “tea party”di Boston sampai dengan penurunan 

PPN di Ghana tahun1990-an. Hubungan jangka panjang antara pajak dan pengembangan pemerintahan 

yang lebih akuntabel dan responsif mempunyai beberapa komponen:

Tawar-menawar kolektif seputar penerimaan 
pajak menciptakan ‘kontrak sosial’ antara anggota 

masyarakat yang membayar pajak dan memberi 

suara kepada partai-partai politik dengan para 
pejabat yang diharapkan bersedia menaikkan 

belanja publik dari hasil penerimaan pajak yang 

menguntungkan konstituen pemilih mereka. 
Dengan demikian, pajak membuat pemerintah 

lebih dekat kepada warga dan lebih akuntabel. 

Sistem perpajakan yang fair sangat penting untuk 
membangun akuntabilitas antara pemerintah 

dan warga – tanpa adanya persepsi bahwa para 

pemain besar telah membayar pajak mereka 

secara fair, maka makin sedikit insentif bagi warga 
biasa untuk membayar pajak.

Negara yang tergantung kepada pajak 

membutuhkan kondisi ekonomi yang sehat 

agar dapat menghasilkan penerimaan 

perpajakan. Untuk itu usaha warga dan 

dunia bisnis harus berkembang dengan 

baik sehingga pemerintah dapat memenuhi 

kepentingan mereka. 

Untuk menarik pajak secara bertanggung 

jawab, pemerintah membutuhkan petugas 

pajak yang akuntabel dan jujur (itulah 

pentingnya tata kelola administrasi yang baik).

Namun, tanpa transparansi dan akses terhadap informasi, warga akan kesulitan untuk meminta 

pertanggungjawaban pemerintah. Tanpa mengetahui berapa banyak pajak yang dipungut dan dari mana, 

warga akan kurang kuat dalam mengajukan usul mengenai bagaimana uang-uang itu harus digunakan. 

Tidak adanya transparansi dan kebebasan informasi merupakan dua isu sentral dalam kontrol demokratis 
yang dilakukan warga terhadap pemerintahnya. Oleh karena itu tuntutan akan transparansi dan kebebasan 

informasi merupakan kampanye dan aspek sentral dari kampanye untuk pajak yang berkeadilan. Banyak 

organisasi dan aktifis menemukan jalan untuk membuat pemerintah memberikan informasi ini dan 
menuntut mereka memberikan pertanggungjawaban.

Kampanye warga untuk hak atas informasi pajak

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pajak yang fair diperlukan transparansi dan sistem perpajakan 

yang inklusif. Di Sierra Leone, warga membutuhkan informasi terinci mengenai bagaimana pajak dihitung, 

berapa banyak pajak yang dikumpulkan dan bagaimana penerimaan pajak digunakan. Pada tataran 

pemerintahan daerah, warga mengeluh bahwa perkiraan nilai pajak yang akan dipungut diadakan 

seenaknya dan warga tidak dapat memperoleh informasi mengenai berapa banyak pajak yang diterima 
dan bagaimana pajak itu digunakan. Transparansi dapat menjadi landasan untuk mendorong pembayaran 

pajak secara sukarela dan membangun legitimasi dan akuntabilitas pemerintah yang lebih luas.xvii

Karena pentingnya hal ini, sejumlah kampanye masyarakat sipil ditujukan untuk memastikan transparansi 
pajak yang lebih besar yang dikaitkan dengan monitoring dan advokasi anggaran.
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Hak atas informasi di India xviiiSTUDI KASUS

Dalam beberapa tahun terakhir ini, India telah mencapai 

kemajuan dengan memberikan hak dasar kepada 

warganya. Contoh terbaru adalah pemberian ‘hak atas 

pendidikan’ yang disetujui pada tahun 2010 dan ‘hak atas 

pangan’ yang didiskusikan di parlemen India tahun 2010.

Orang miskin di India mengetahui bahwa mereka 

membayar pajak atas segala sesuatu yang mereka 

beli, mulai dari kotak korek api sampai beras. Dengan 

slogan ‘kami mau tahu, kami mau hidup’, mereka 

menuntut untuk dapat melihat rekening pemerintah. 

Pada awalnya rakyat tidak diperkenankan memperoleh 

informasi keuangan akan tetapi selama kampanye 

untuk ‘Hak atas Informasi’ tahun 2005, para aktifis 

memanfaatkan kesempatan untuk menuntut kejelasan 

mengenai pendapatan dan pengeluaran pemerintah. 

Dengan diterimanya Undang-undang mengenai Hak atas 

Di India zaman kolonial, 

pada tahun 1940-an Gandhi 

mengorganisir protes terhadap 

pajak garam dan menentang 

pajak-pajak tidak adil yang 
dibebankan pemerintahan 

kolonial Inggris kepada rakyat 

India, tanpa memberikan hak 

untuk memutuskan bagaimana 

pajak-pajak itu digunakan.

Sebelum terpicunya perang 

kemerdekaan Amerika Serikat tahun 

1776, koloni-koloni Inggris yang tidak 
terwakili di dalam parlemen Inggris 

berhimpun dan meneriakkan ‘tidak 
ada pajak tanpa perwakilan’  

(no taxation without representation). 

Hal ini menguatkan preseden bahwa 

hak untuk dikenai pajak hanya 

bagi orang-orang yang mempunyai 

perwakilan yang dipilih.

Di Inggris, ketika perempuan 
berkampanye untuk mengikuti 
pemilihan umum, mereka 

menggunakan slogan ‘tidak 
memilih, tidak ada pajak’ 
(no vote, no tax).

Di zaman kemerdekaan, beberapa aktivis pajak berkeadilan telah membalikkan slogan juru kampanye kemerdekaan 
Amerika Serikat dengan mengatakan ‘tidak ada perwakilan tanpa perpajakan’ sambil mengakui bahwa perwakilan 
yang benar tidak akan dapat diselenggarakan tanpa satu sistem perpajakan yang transparan dan fair.

Protes terhadap pajak dan representasi 

Memasukkan pajak ke dalam monitoring anggaran

Banyak organisasi di Selatan terlibat dalam memonitor anggaran pemerintah dalam rangka mengawasi 

korupsi dan untuk memastikan bahwa dana diarahkan secara tepat guna dan digunakan secara efektif. 
Monitoring anggaran biasanya terfokus pada bagaimana uang pemerintah digunakan; akan tetapi warga 
makin sadar bahwa menelusuri dari mana datangnya uang juga sama pentingnya. Hal itu karena tidak ada 
program atau kebijakan pemerintah dapat berhasil tanpa dana untuk melaksanakannya.

Informasi, warga di India sekarang berhak mengetahui 

bagaimana uang pajak mereka digunakan dan warga 

memanfaatkan informasi ini untuk menentang kebijakan 

perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan pemerintah 

pusat di India memberikan pengecualian yang berlebihan 

yang mengakibatkan hilangnya penerimaan negara 

dalam jumlah besar setiap tahun. Pada tahun 2009/10 

Kementrian Keuangan memperkirakan jumlah tersebut 

mencapai lebih 5 trilyun rupee (kira-kira US $ 110 milyar) 

atau 8 persen dari PDB India. Karena transparansi yang 

makin baik seiring berkembangnya hak atas informasi, 

aktifis perpajakan India sekarang mampu menuntut 

pemerintah untuk memberikan justifikasi atas seluruh 

pengecualian pajak bagi dunia perdagangan dan industri 

dan meniadakan seluruh pengecualian yang tidak dapat 

dijustifikasi.
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Seperti dikemukakan oleh International Budget Partnership (IBP) dalam pedoman bagi organisasi non-

pemerintah (LSM) yang bekerja di sektor perpajakan,xix anggaran adalah salah satu dokumen publik yang 

paling penting yang diterbitkan oleh pemerintah yang menunjukkan apa saja prioritas dan komitmen 
pemerintah. Itulah tempat di mana pemerintah mengusulkan besaran pendapatan yang ingin diperoleh 

dan bagaimana pemerintah merencanakan penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan negara, mulai 

dari memperkuat keamanan sampai memperbaiki pelayanan kesehatan dan mengentaskan kemiskinan. 

Mengingat implikasinya yang luas untuk warga negara, anggaran harus menjadi obyek telaahan dan 
perdebatan yang luas. IBP menunjukkan dengan tepat bahwa kelompok-kelompok yang memahami kedua 

sisi anggaran – pengeluaran dan pendapatan – akhirnya akan menjadi lebih efektif.

Celakanya, pengeluaran yang diperuntukkan bagi kaum miskin sering paling mudah dikorbankan karena 

orang miskin cenderung tidak terorganisasi dan lemah secara politis. LSM dapat lebih mudah dalam 
mengontrol program ini kalau mereka juga melibatkan diri dalam isu perpajakan dan berusaha untuk 

memastikan bahwa pendapatan negara memadai. Lebih lagi, apabila kelompok masyarakat sipil mendukung 
kebijakan pengeluaran yang baru yang menuntut dana substansial, mereka dapat memperkuat usahanya 

dengan mengusulkan pajak khusus atau sumber pemasukan lain untuk membiayai program bagi warga 

miskin. Pengetahuan mengenai bagaimana beban pajak diusulkan oleh berbagai kelompok – 

kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, wilayah perkotaan atau pedesaan, majikan atau buruh – 

dapat membantu masyarakat sipil untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan perpajakan baru yang lebih fair.

Monitoring anggaran di Ghana xxSTUDI KASUS

LSM di Ghana yang bernama Integrated Social 

Development Centre (ISODEC) giat dengan isu keadilan 

sosial dan hak-hak asasi manusia sejak tahun 1987. 

ISODEC mengakui pentingnya monitoring anggaran 

pemerintah, sebagai bagian dari agendanya,ISODEC 

mendirikan pusat advokasi anggaran Centre for Budget 

Advocacy (CBA). CBA menyelenggarakan penelitian dan 

analisis anggaran dan ekonomi, termasuk menelaah 

akibat kebijakan penerimaan terhadap kaum miskin, 

baik di tingkat nasional maupun lokal. CBA juga 

menyelenggarakan pelatihan mengenai isu anggaran 

bagi pejabat pemerintah dan organisasi masyarakat 

sipil di Ghana dan negara-negara tetangga. CBA sudah 

mengorganisasikan pertemuan publik di 10 wilayah 

Ghana untuk memperoleh pandangan warga mengenai 

anggaran untuk menciptakan kesadaran mengenai 

anggaran sebagai satu perkembangan yang penting 

untuk memperkuat dialog mengenai anggaran di antara 

berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan advokasi isu perpajakan sudah menjadi satu 

komponen kunci kegiatan CBA sejak didirikan. Kegiatan 

pertamanya yang berkaitan dengan pajak adalah publikasi 

sebuah pedoman ‘Taxation in Ghana Made Simple’ 

(Perpajakan di Ghana secara Sederhana) yang disebarkan 

secara luas di antara organisasi masyarakat sipil yang 

terlibat dalam advokasi dan analisis anggaran maupun 

di antara para warga biasa. Pedoman itu sekarang 

digunakan oleh Institut Manajemen dan Administrasi 

Publik Ghana sebagai buku teks bagi kursus tingkat 

pertama di bidang Perpajakan.

CBA juga mulai memasukkan analisis mengenai 

usulan penerimaan pemerintah mengenai pengajuan 

anggaran tahunan. Contohnya: pada tahun 2005, CBA 

mengomentari pengurangan pajak pendapatan dari 

korporasi dan rendahnya penerimaan pajak sehingga 

mengakibatkan negara terlalu tergantung terhadap 

bantuan. CBA melancarkan kritik  terhadap pemerintah 

karena terus-menerus mengurangi pajak pendapatan 

dan terlalu mengandalkan pajak konsumsi yang bersifat 

regresif.
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Merebut kembali ruang kebijakan bagi 

warga negara dan memutus ketergantungan 

kepada bantuan dan utang

Bagian terdahulu mendiskuskan peran pajak dalam memperbaiki 

akuntabilitas pemerintah terhadap warganya. Sayang, banyak 

pemerintah di Selatan tergantung kepada bantuan dan utang yang 

persentase lebih tinggi dari penerimaannya. Ini artinya pemerintah 
lebih menjaga akuntabilitas di hadapan donor dan pemberi 

pinjaman dibandingkan kepada warga. Para donor dan IFI’s dapat 
memaksakan persyaratan kebijakan yang merugikan,tidak adil dan 
secara nyata mempersulit peningkatan pendapatan dan menciptakan 

ketergantungan dari utang. Mendorong perimbangan pendanaan 
eksternal ke pendapatan dari perpajakanakan membawa peluang 

yang lebih besar dalam membuat kebijakan di tingkat nasional yang 
lebih mencerminkan kepentingan nasional. Karena itu perpajakan 
merupakan satu unsur penting dalam memperkuat kekuasaan warga 
untuk menuntut hak-haknya dari pemerintahnya.

Pajak juga merupakan sumber keuangan yang lebih berkelanjutan daripada bantuan atau pinjaman karena 

pajaktidak mudah mengering dan tidak mengakibatkan pembayaran pinjaman dan bunga.

Sedangkan utang: mendanai proyek pembangunan dengan utang merupakan satu pendekatan pembiayaan 

jangka pendek dan tidak berkelanjutan – benar saja, utang akan meninggalkan warisan beban, uang pajak 
yang terbatas akan digunakan untuk membayar utang ketimbang digunakan untuk pembiayaan pelayanan 
dasar yang lebih dibutuhkan warga.

Amerika Latin menderita secara akut selama krisis utang. Namun, padatahun-tahun belakangan ini, 
berkat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan harga komoditas yang tinggi, banyak negara sudah melakukan 
upaya untuk mengurangi beban utang mereka. Hal ini juga didukung adanya penghapusan utang negara-

negara miskin melalui inisiatif Heavily Indebted Poor Country (HIPC) yang mengakibatkan utang luar negeri 

di wilayah ini per-PDB sudah berkurang secara signifikan. IMF melaporkan bahwa utang luar negeri wilayah 
ini sudah berkurang dari 59 persen PDB ditahun 2003 menjadi 32 persen ditahun 2008. Namun, di banyak 

negara beban utang dalam negeri tetap berat dan pembayaran utang masih menimbulkan masalah bagi 

kemampuan pemerintah membiayai belanja sosial. Di Brasil, di mana penerimaan pajak relatif tinggi, 30 
persen dari anggaran pemerintah pusat (federal) digunakan untuk membayar utang dalam dan luar negeri. 

Sebagai perbandingan, biaya kesehatan hanya persis di bawah 5 persen dari anggaran pemerintah pusat. 

Negara-negara Amerika Latin yang  penerimaan pajaknya lebih rendah, mengalami keterkungkungan dari 
beban pelunasan utang. Di Nicaragua misalnya, utang eksternal mencapai 60 persen dari PDB di tahun 2008 
(dan seluruh beban utang termasuk utang dalam negeri, berada pada posisi 80 persen dari PDB). Tahun 

2008 harus melunasi utang US $ 275 juta, sekitar 4,4 persen dari PDB. Pada kenyataannya, pelunasan utang 

memakan sampai 25 persen penerimaan pajak tahunan Nicaragua. Ini setara dengan 36 persen dari seluruh 
belanja sosial dan mengecilkan seluruh anggaran kesehatan yang hanya berjumlah 3,7 persen dari PDB. 

‘Dukungan terhadap 

pemerintah melalui 

pajak akan 

mengakibatkan 

pengaruh warga akan 

lebih besar daripada 

apabila  pemerintah 

mengandalkan sumber-

sumber eksternal untuk 

pendanaan.’

 

Siapha Kamara, 

Yayasan SEND, 

Ghana
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Di Filipina, pembayaran bunga utang dari 1986 sampai 2008 rata-rata sekitar  25,72 persen dari anggaran 
nasional – ini diluar pembayaran utang pokok. Dalam anggaran terbaru pemerintah Filipina tahun 2010 (US 
$ 32,2 milyar), US $ 7,9 milyar (24,34 persen) digunakan untuk membayar bunga dan US $ 9,3 milyar (28,95 

persen) untuk membayar utang pokok. Ini berarti 53,3 persen dari seluruh anggaran Filipina tahun 2010 
digunakan hanya untuk membayar utang. Di sisi lain hanya US $ 9,2 milyar (28,5 persen) dialokasikan untuk 

pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan perumahan).

Memungut lebih banyak pajak domestik dari mereka yang mampu membayar akan mengurangi 
ketergantungan negara kepada pinjaman dan pembayaran utang di masa yang akan datang. Memobilisasi 
pendapatan dalam negeri juga sangat membantu pemerintah untuk memutuskan ketergantungan kepada 

dominasi Barat dan kepada persyaratan-persyaratan yang sering merugikan negara berkembang terutama 

terkait dengan pembiayaannya.

Atas dasar hal tersebut, penting bagi oranisasi yang bekerja pada isu utang untuk melihat bagaimana 
pajak dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah negara-negara Selatan pada 

pembiayaan eksternal (utang dan bantuan) yang tidak berkelanjutan.

Terlalu tergantung pada bantuan pembangunan juga mengakibatkan serangkaian masalah seperti 
keengganan donor untuk membiayai proyek sosial   dasar, dorongan kepada pemerintah untuk memperbaiki 

penerimaan pajak jadi lebih rendah dan memberi peluang kepada donor untuk terus-menerus mendikte 

negara penerima donor,memberikan bantuan namun dengan syaratnegara penerima mau mengikuti 
‘nasihat’ pemberi donor dalam bidang kebijakan. Masalah lainnya adalah pada saat bantuan disalurkan 
untuk proyek yang sebenarnya dapat dibiayai dengan pajak, akan mengakibatkan korupsi di sektor 

penerimaan perpajakan.

Pendek kata, meningkatkan pendapatan dari pajak akan mengurangi 

ketergantungan kepada donor asing dan membantu pemerintah dan warga 

terbebas dari perangkap bantuan dan utang.

Malawi –jalan keluar dari ketergantunganxxiSTUDI KASUS

Jalan dari Mponela ke Ntchisi yang dibangun dengan dana 

pemerintah dari tahun 2005 sampai 2007 merupakan 

jalan raya pertama yang dibangun oleh pemerintah 

dengan menggunakan pendapatan domestik dan bukan 

dengan pendanaan dari luar negeri. Jalan dari Ntchisi 

terhubung dengan M1 di Mponela. Mponela dan Ntchisi 

adalah daerah-daerah dengan kegiatan pertanian 

yang tinggi dan akses ke pasar sudah dipermudah 

melalui M1. Para donor menolak membiayai jalan itu 

karena berpendapat bahwa jalan itu bukan merupakan 

prioritas ekonomi. Namun, pemerintah melihat bahwa 

pembangunan jalan itu sebagai pelayanan sosial yang 

memungkinkan rakyat bepergian di musim hujan dan 

petani dapat berjalan ke pasar dalam rangka menjual 

barang-barangnya. Karena pemerintah menggunakan 

sumber domestik, maka perbedaan pendapat tidak 

terjadi – mereka tidak memerlukan izin atau persetujuan 

apa pun dari pihak asing untuk membangun jalan ini. 

Lebih dari itu, jalan ini dibangun lebih cepat daripada 

jalan-jalan lain yang dibiayai dari bantuan dan pinjaman 

donor seperti jalan dari Chitipa ke Karonga. Karena dana 

sudah ada di sana, para penguasa lebih fleksibel untuk 

membangun jalan itu lebih cepat. Jalan Mponela ke 

Ntchisi juga memudahkan masyarakat setempat untuk 

memperoleh akses ke pelayanan kesehatan dari Rumah 

Sakit Pusat rujukan Kamuzu, di ibukota Lilongwe.
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Repricing: membatasi ketersediaan barang publik yang merugikan 
dan memperbanyak barang publik yang baik.

Pajak dapat digunakan untuk memastikan bahwa 
semua biaya dan manfaat sosial dari produksi 

dan konsumsi atas suatu barang tertentu 

tercermin dalam harga barang di pasar. Desain 

sistem perpajakan dapat membantu pencapaian 

keuntungan sosial yang lebih dengan menjadikan 

harga suatu barang lebih mahal apabila proses 

produksi yang berlangsung dianggap tidak 
diinginkan ditinjau dari segi sosial atau dengan 
memberikan insentif kepada kegiatan produksi yang 
dianggap bermanfaat bagi masyarakat.

Dari segi konsumsi, hal ini dapat mencakup 

pengenaan pajak  pada  tembakau untuk membatasi 

kerugian terhadap kesehatan masyarakat, atau 

pada bahan bakar minyak untuk membatasi 

dampaknya terhadap lingkungan. Repricing dapat 

juga digunakan untuk mengerem spekulasi terhadap 

barang dan jasa dasar yang mengakibatkan orang 

miskin tidak dapat memperolehnya. Dalam konteks 
perubahan iklim, jelaslah bahwa mekanisme pasar 

belum memasang harga konsumsi dan produksi 

yang memperhitungkan dampaknya bagi generasi 

yang akan datang. Namun, advokasi pajak di bidang 

ini perlu juga memperhatikan dampak negatif yang 
potensial terhadap kaum miskin.

Memajaki tembakau di Asia TenggaraxxiiSTUDI KASUS

Aliansi FCTC, Filipina (FCAP) telah melakukan advokasi 

pembaruan pajak yang sangat dibutuhkan yaitu ‘pajak 

dosa’ tembakau. Aliansi ini menekankan bahwa paling 

sedikit 90.000 orang meninggal tiap tahun karena 

penyakit yang berhubungan dengan tembakau, di negara 

dengan prevalensi 28,3 persen orang dewasa merokok 

dan 17 persen prevalensi kaum muda, sedangkan 

pajak dan harga tembakau terendah di Asia Tenggara 

(pajak rokok rata-rata hanya 30 persen, dari 14 sampai 

42 persen). Riset World Health Organization dan 

kementerian kesehatan Filipina menjabarkan bahwa ada 

penggunaan tembakau di Filipina sebenarnya membebani 

masyarakat dan warganya, karena menyebabkan penyakit 

dan kematian, meningkatkan biaya perawatan kesehatan 

dan secara potensial menambah tingkat kelaparan, 

malnutrisi dan kemiskinan karena pendapatan orang 

miskin yang sedikit itu lebih banyak digunakan untuk 

membeli tembakau. Dalam rangka menunjukkan manfaat 

pengenaan pajak tembakau, Aliansi menunjukkan 

temuannya yaitu adanya korelasi yang kuat antara harga 

riil tembakau dan tingkatan merokok di negara-negara 

seperti Afrika Selatan, Singapura, Thailand, Kanada 

dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, menaikkan harga 

tembakau melalui pajak dapat secara nyata berdampak 

pada kesehatan publik. Apalagi, pajak yang dikumpulkan 

akan menghasilkan pendapatan tambahan yang dapat 

dialokasikan untuk biaya pembangunan sosial masyarakat 

seperti kesehatan dan pendidikan.

Action for Economic Reforms (AER) dan FCAP bekerjasama 

dalam kampanye yang berhasil mendorong dua undang-

undang reformasi pajak tembakau yang sudah terdaftar 

di Lower House Kongres Filipina. Undang-undang tersebut 

berusaha mengatur tarif tunggal untuk semua rokok, 

menaikkan tarif tersebut dan disesuaikan dengan inflasi. 

Di samping itu, perlu melakukan patok-peruntukan 

(earmarking) pendapatan dari “pajak tembakau” untuk 

program pengembangan kesehatan dan mengusahakan 

mata pencaharian alternatif bagi petani tembakau.

Di Indonesia juga demikian, anggota Indonesia Tobacco 

Control Network (ITCN) seperti para peneliti di Lembaga 

Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 

melobi anggota DPR untuk meyakinkan mereka akan 

perlunya menaikkan pajak tembakau/rokok. ITCN 
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menghasilkan laporan atas fakta-fakta dari studi yang 

mereka lakukan. Didukung oleh the Southeast Asia 

Tobacco Control Alliance/Aliansi Kontrol Tembakau Asia 

Tenggara (SEATCA), ITCN juga menyajikan kepada anggota 

parlemen temuan di wilayah Asia Tenggara lainnya seperti 

dampak pajak tembakau di Thailand (sekarang setaraf 

85 persen dari harga dasar rokok) yang telah membantu 

membuat prevalensi merokok perlahan-lahan menurun, 

namun memperbanyak pendapatan pemerintah dari 

pajak tembakau tiga kali lipat dari tahun 1992 sampai 

2009. Sebagai hasil advokasi ini, parlemen telah 

memasukkan pajak tembakau baru ke dalam undang-

undang pajak daerah: Undang-undang pajak regional dan 

undang-undang retribusi yang mengusulkan kenaikan 

cukai tembakau menjadi 10 persen di tingkat daerah. 

Perusahaan-perusahaan tembakau sudah mengadakan 

lobi untuk menunda pajak ini sampai tahun 2014.

Di sisi produksi, pajak dapat digunakan untuk melarang 

atau mencegah, misalnya, pada kegiatan pertambangan 

yang dapat mengganggu lingkungan hidup dan 

masyarakat sekitarnya. Penelitian menunjukkan bahwa 

biaya sosial dan ekologis tidak diperhitungkan ketika 

memutuskan untuk memulai proyek pertambangan.

xxiii  Biaya sosial dan ekologis umumnya tidak dinilai oleh 

pasar atau oleh kebanyakan pelaku ekonomi termasuk 

perusahaan-perusahaan pertambangan tetapi sebaliknya 

ditanggung oleh masyarakat lokal yang tinggal didekat 

pertambangan. Jadi, pajak dapat dikenakan terhadap 

biaya atas kerugian sosial dan ekologis, misalnya dengan 

mengalokasikan dana dari royalti pertambangan untuk 

dana pembangunan bagi komunitas lokal. Pendekatan 

lain misalnya dengan mengenakan pajak emisi karbon 

yang disebabkan oleh transportasi lewat laut atau secara 

khusus oleh penerbangan dan menggunakan cara-cara 

adaptasi perubahan iklim dan upaya-upaya mitigasi. 

Seperti dicatat oleh FDC, pokok pertimbangannya bukan 

untuk melahirkan sumber-sumber untuk pemerintah 

melainkan mendorong aktor-aktor ekonomi untuk 

bergeser menuju teknologi-teknologi dan metode-

metode yang lebih ramah-lingkungan, walaupun jika 

hal ini menyebabkan tambahan biaya. Namun harus 

ditekankan bahwa pajak ini harus berjalan berbarengan 

dengan mekanisme peraturan (seperti undang-undang 

dan peraturan anti pencemaran lingkungan) untuk 

mencapai tujuan-tujuan sosial’.xxiv 
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Bagaimana negara kehilangan pendapatan dari pajak?

Bagian terdahulu menjelaskan beberapa fungsi 

penting dari pajak. Bagian-bagian berikut 
melanjutkan dengan menyelidiki, bagaimana 

pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak. Kalau 

pendapatan dari  pajak bocor dari kegiatan ekonomi 

skala besar, hal ini merongrong tujuan pajak untuk 

menghasilkan manfaat yang potensial. Hilangnya 

penerimaan perpajakan diidap oleh semua negara, 

kaya dan miskin, akan tetapi  dampak bagi negara-

negara Selatan secara mencolok jauh lebih besar.

Banyak negara Selatan menghadapi tantangan 

domestik yang berat. Pejabat pajak lemah dan 
sering gagal memungut pajak yang seharusnya 

dapat dihimpun; sektor informal menyebabkan 
monitoring kegiatan ekonomi dan pengumpulan 

pajak menghadapi tantangan yang berat; dan 
korupsi di kalangan pemerintah dan pejabat pajak 

menghancurkan kepercayaan warga dan mengurangi 

insentif warga untuk membayar pajak.

Selain tantangan domestik di atas, masih ada 
tantangan di level internasional yang menyebabkan 

banyak negara Selatan menghadapi tekanan untuk 

menjalankan kebijakan domestik yang dapat 
merongrong hak-hak mereka untuk mengatur 

perpajakan. Beberapa negara tunduk kepada 

persyaratan yang tertuang dalam perangkat 

kebijakan yang dikenal dengan nama ‘konsensus 

pajak’ yang bersifat sangat regresif dan melahirkan 

kompetisi perpajakan sehingga mengakibatkan 
beberapa negara menurunkan tarif pajak atau 

memberikan pembebasan pajak kepada pengusaha 

dalam jangka waktu tertentu (tax holiday) dengan 

harapan dapat menarik investasi asing. Di atas ini 

semua, kesepakatan yang ditandatangani antara 

pemerintah dengan perusahaan multinasional 
(MNCs) khususnya di sektor pertambangan terkait 
persyaratan pemberian tax holiday memiliki 

akuntabilitas yang sangat rendah.

Akhirnya, kurangnya transparansi mempermudah 

korupsi besar-besaran. Kerahasiaan kegiatan  dan 

pajak yang MNCs harus bayar mengakibatkan 
perusahaan dapat mengelak dan menghindari 

pajak (tax evasion& tax avoidance); dan 
kerahasiaan keuangan di negara surga pajak (tax 
havens) mempermudah individu dan perusahaan 

untuk menyembunyikan aktifitas keuangan dari 
pemerintah negara Selatan.

Bagian berikut ini akan meneliti hambatan-
hambatan domestik terhadap perpajakan yang 
efektif sebelum membahas tekanan eksternal untuk 
mengubah kebijakan perpajakan dan kemudian 

diakhiri dengan pembahasan tentang kerahasiaan 

pajak yang mengakibatkan orang mengelak dan 

menghindari pajak. 

Kalau semua negara berkembang  dapat meningkatkan jumlah pajak sampai sekurang-kurangnya 15 persen dari 

pendapatan nasional, akan tersedia satu tambahan US $ 200 milyar per tahun bagi pemerintah, menurut perkiraan 

ActionAid. 1

Negara-negara Selatan diperkirakan kehilangan US $ 160 milyar tiap tahun sebagai akibat pengelakan yang terkait 
dengan  pajak menurut kalkulasi Christian Aid. Angka ini lebih banyak daripada yang diperoleh oleh negara-negara itu 

dari bantuan. 1

Dari tahun 1970 sampai 2008, aliran uang terlarang (illicit financial flows) dari Afrika berjumlah antara US $ 854 milyar 

dan US $ 1,8 trilyun menurut riset Global Financial Integrity.  Ini setara dengan antara empat sampaisembilan kali 

jumlah utang luar negeri berjalan dari negara-negara Afrika sub-Sahara. 1

Pada tahun 1999 IMF memperkirakan bahwa sekitar US $ 4,6 trilyun atau setengah dari aset lintas-batas, diparkir di 
negara surga pajak/tax havens country (yurisdiksi rahasia). 1
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Hambatan-hambatan domestik

Otoritas pajak yang lemah dan sektor informal yang luas

Politisasi dan korupsi di kalangan pejabat pendapatan negara

Kemampuan otoritas pajak di negara-negara 

Selatan merupakan permasalahan yang mendesak 

untuk diperbaiki. Masih sedikit sumber daya 
yang digunakan untuk melakukan audit sehingga 

banyak perusahaan di negara-negara Selatan 

berani mengumumkan kerugian demi kepentingan 
pengelakan pajak. Apalagi, kemampuan pejabat 

perpajakan nasional di negara-negara Selatan untuk 

mengaudit rekening perusahaan multinasional 
sangat terbatas, mengingat praktik akuntansi MNCs 
yang rumit dan memungkinkan untuk melakukan 

penempatan keuntungan dan kerugian dalam 

sejumlah besar di perusahaan cabang (subsidiary) di 

berbagai negara. Pengelakan pajak(tax evasion) PPN 

dan penyelundupan juga merupakan masalah besar 

bagi otoritas perpajakan di negara-negara Selatan.

Mengingat bahwa sebagian besar proporsi ekonomi 
kebanyakan negara Selatan adalah sektor informal, 

tantangan otoritas pajak makin bertambah. 

Jika individu dan usaha kecil lebih menggunakan 

transaksi tunai daripada rekening bank, maka akan 

sulit untuk memonitor kegiatan ekonomi yang 

berjalan. Pada waktu yang sama, individu dan usaha 

kecil perlu dimotivasi untuk mendaftarkan usahanya 
dan membayar pajak. Insentif yang ditawarkan 
antara lain; perlindungan hak milik, penyediaan 
pelayanan dan dukungan untuk menabung dan 

lain-lain. Itulah tantangan sektor informal yang 

menyebabkan pemerintah menerapkan peraturan 

PPn yang sifatnya regresif karena lebih gampang 

dalam mengumpulkan penerimaan dari konsumsi 

daripada dari penghasilan.  

Selain itu negara-negara Selatan pada umumnya 

mempunyai rekam jejak yang sangat buruk terkait 

dengan penyelidikan dan penyidikan pengelakan 

pajak. Sebagai contoh: di Guatemala antara tahun 

2001 dan 2003, 1.295 kasus pengelakan pajak 

diajukan ke pengadilan. Dari jumlah ini hanya 

empat tergugat dinyatakan bersalah. Di Honduras, 

seorang direktur urusan pajak menjadi terkenal 

karena menerima ancaman anonim terkait dengan 

penyelidikan pengelakan pajak yang tengah berjalan. 

Banyak negara Selatan bahkan tidak memiliki satu 
unit layanan besar yang khusus melayani pembayar 

pajak besar (yang mempunyai kewenangan 

mengurangi pembayaran pajak dan memastikan 
keseragaman dalam kewajiban pembayaran pajak), 

meskipun ada satu tim yang berdedikasi untuk 
mengikuti jejak pengelakan pajak. Bahwa pengelak 
pajak besar tidak dihukum merupakan hambatan 
besar di negara-negara di mana pemerintah lemah, 

korupsi tersebar luas dan kemauan politik untuk 
menghadapi isu-isu semacam itu  tidak ada. 
Hal ini lalu melemahkan kemauan warga biasa untuk 

membayar pajak karena mereka melihat orang-

orang kaya menghindari tanggungjawab mereka.xxv

Di kalangan pejabat pendapatan negara, sama 

seperti di lembaga lain terdapat peluang untuk 
politisasi, korupsi dan salah-urus. Sebagai contoh, 
seorang pejabat pajak Indonesia yang baru tiga 
tahun menjabat memiliki akumulasi kekayaan 

lebih dari Rp 100 milyar (US $ 10 juta) – hal yang 

mustahil jika gaji bulanannya sekitar US $ 800. 

Penyelidikan dari kantor otoritas pajak menyatakan 

bahwa beberapa perusahaan yang punya kaitan 

dengan seorang figur elit politik telah melakukan 
penyuapan terhadap petugas tercela tersebut 

untuk menghindari pajak. Beberapa pejabat sudah 

dihukum terkait dengan kasus ini.xxvi  Kasus-kasus 

korupsi seperti ini dapat menurunkan kepercayaan 
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Pengaruh eksternal terhadap kebijakan 
perpajakan

Persaingan pajak – persaingan menuju 

kemunduran (race to the bottom)

publik terhadap sistem perpajakan, demikian 

pula terhadap semangat kalangan pejabat terkait 

pendapatan negara dan dapat mengakibatkan 

penerimaan pajak turun. Namun demikian, masalah-

masalah semacam ini tidak hanya terjadi di negara-
negara Selatan saja.

Di samping tantangan domestik tersebut, negara-
negara Selatan menghadapi tekanan dan hambatan 

eksternal dalam menata kebijakan domestik yang 
mendorong peningkatan penerimaan negara secara 

efektif. Sistem perpajakan internasional masih 
mencerminkan kepentingan mereka yang berkuasa.

Persaingan pajak sudah berjalan berbarengan dengan mobilitas modal 

yang makin meningkat di dalam dunia yang makin tanpa batas. Selama 

tiga dasawarsa terakhir, negara-bangsa  (nation-states) mencoba 
menarik investasi asing secara langsung melalui tarif pajak yang rendah 

dan insentif, misalnya memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan 
keuangan. IMF, Bank Dunia, bank-bank pembangunan regional 
dan Uni Eropa melalui kerja-kerja mereka disektor pembangunan 

swasta, dengan berbagai cara telah mempromosikan tren ini, dengan 

mendorong pengurangan tarif pajak korporasi atau memberikan 

kelonggaran berupa modal yang dapat dikurangi pajak kepada 

industri pertambangan, misalnya. Jenis kebijakan semacam ini kerap 

dideskripsikan secara umum sebagai ‘konsensus pajak’.xxvii

Pengusul persaingan pajak berargumentasi bahwa pengaturan pajak 

yang lebih rendah adalah hal mendasar untuk menarik investor 

yang akan menyediakan lapangan kerja, penghasilan, alih teknologi, 

infrastruktur dan kemitraan dengan perusahaan domestik. Namun, 
pembebasan pajak dalam rangka menarik investor asing menimbulkan 

pertanyaan, karena penelitian di berbagai negara menyimpulkan 
bahwa biaya insentif pajak dalam arti hilangnya penerimaan seringkali 
melampaui manfaat yang diperoleh dari meningkatnya investasi 

produktif.xxviii

IMF sekarang lebih suka menasihati negara-negara untuk memberikan pengecualian pajak (tax exemption) 

dan untuk memastikan biaya dari semua insentif pajak dimasukkan secara eksplisit dalam anggaran nasional.

Perusahaan-perusahaan yang  tertarik dengan keringanan pajak sering dikritik karena rekam jejaknya yang 
buruk sehubungan dengan hak-hak buruh atau penghormatan terhadap hak-hak atas tanah masyarakat 

adat. Investor semacam itu juga sering gagal melakukan alih teknologi yang dijanjikan kepada perusahaan 

domestik, khususnya ketika aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mempersulit pemerintah untuk 
mewajibkan perusahaan asing melakukan alih teknologi. Persaingan pajak tidak saja gagal menjamin 
investasi dalam negeri yang pro pembangunan tetapi juga anti demokrasi karena menggerogoti kemampuan 

? Definisi

‘Persaingan pajak’:

persaingan pajak 

adalah proses 

persaingan antar-

negara untuk menarik 

investasi perusahaan 

internasional dengan 

menawarkan 

tarif pajak yang 

lebih rendah atau 

pembebasan pajak, 

kadang-kadang 

dalam ‘zona ekonomi 

khusus’. Insentif pajak 

semacam ini sudah 

diterima secara luas 

di seluruh dunia, dan 

mengakibatkan  suatu 

‘persaingan menuju 

kemunduran’ (race to 

the bottom).
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para pemilih untuk memilih antara rezim pemerintah yang “pajak-tinggi/pengeluaran-tinggi”atau 
pemerintah dengan “pajak-rendah/pengeluaran rendah”.xxix  Pada akhirnya, para pemenang dalam 

persaingan pajak adalah MNCs yang gesit dan dapat mengadu antar pemerintah satu dengan pemerintah 
yang lain untuk memberikan tarif pajak paling rendah. Warga yang pemerintahnya tidak memiliki 
penghasilan vital yang akan kalah – dan merekalah yang termiskin dan sangat menderita.

Pemerintah sering kali memberikan keringanan pajak yang luas melalui penetapan zona ekonomi khusus 

(Special Economic Zones (SEZs). SEZs adalah kawasan geografis yang memiliki undang-undang perpajakan 
yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di negara tertentu. Kategori SEZs mencakup beberapa 

tipe zona yang lebih khusus termasuk zona perdagangan bebas (Free Trade Zone, FTZ), zona proses ekspor 
(Export Processing Zone, EPZ) dan zona bebas (Free Zone, FZ). Maquilas (dalam dialek Mexican, dapat pula 
dirujuk dengan ‘maquiladoras’, bahasa Spanyol) adalah perusahaan manufaktur yang beroperasi di wilayah 

zona ekonomi khusus. 

Pada umumnya zona ekonomi khusus dan maquila mempunyai reputasi buruk sehubungan dengan standar 

pekerjaan dan rekam jejak mereka dalam menggusur masyarakat adat dari tanah kediamannya. 

Pada saat warga beragitasi menentang ketidakadilan ini, banyak warga yang mengusung tema pajak 
berkeadilan di dalam kampanye mereka.

Zona ekonomi khusus dan maquilas

Maquila-maquila di Guatemala xxxSTUDI KASUS

Amerika Latin adalah wilayah dengan rekam jejak 

perpajakan yang sangat buruk, penerimaan pajaknya 

sangat rendah (rata-rata sekitar 16 persen dari PDB) dan 

memiliki sistem perpajakan yang regresif. Guatemala 

merupakan salah satu yang terburuk. Menurut pejabat 

pajak Guatemala, negara hanya mampu mengumpulkan 

pajak 11,3 persen dari PDB-nya di tahun 2008.

Salah satu alasan rendahnya penerimaan pajak adalah 

adanya insentif pajak yang sangat banyak. Sejak 

disahkannya undang-undang tahun 1989, perusahaan-

perusahaan dengan kualifikasi ‘maquila’ dibebaskan dari 

beban pajak impor, pajak penghasilan, pajak repatriasi 

keuntungan, PPn, pajak aset-aset dan pajak kotamadya. 

Istilah maquila merujuk kepada sektor tekstil, akan 

tetapi perundang-undangan Guatemala berulang kali 

diperluas, dalam artian lebih banyak lagi perusahaan 

yang memanfaatkan konsesi ini. Sementara keuntungan 

diandaikan bersifat sementara – misalnya pengecualian 

pajak pendapatan berlaku untuk 10 tahun – praktik yang 

lebih sering berlaku di Guatemala adalah perusahaan 

tutup dan buka kembali dengan menggunakan alamat 

baru. Dengan jalan ini, perusahaan dapat mendaftar 

kembali untuk memperoleh status dikecualikan dari 

kewajiban pajak. 

Konsesi pajak mengakibatkan biaya fiskal yang tinggi. 

Otoritas pajak mengkalkulasi kerugian akibat perundang-

undangan maquila mencapai US $ 524 juta pada tahun 

2005. Ini merupakan bagian besar dari penerimaan pajak 

Guatemala – yaitu 15,9 persen dari jumlah pajak yang 

dihimpun tahun itu. Praktik pengumpulan dan publikasi 

data sudah ditinggalkan sejak undang-undang disahkan, 

akan tetapi saat ini potongan pajak akan jauh lebih besar 

daripada waktu undang-undang yang memodifikasi 

peraturan maquila disahkan pada tahun 2004. Undang-

undang itu sudah membolehkan lebih banyak perusahaan 

untuk meminta status maquila dan mendapat manfaat 

pengecualian pajak. Perusahaan-perusahaan yang 

dikualifikasikan sebagai maquila termasuk Colgate 

Palmolive C.A., Kellog C.A. dan Nestlé Guatemala, 

serta banyak perusahaan nasional yang terkenal. 
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Zona Ekonomi Khusus di India xxxiSTUDI KASUS

Di India, SEZs didirikan di seluruh negeri sejak undang-

undang tentang SEZs disahkan tahun 2005. Para aktivis di 

India sudah mengajukan protes menentang SEZs karena 

menyebabkan petani dipaksa keluar dari lahannya dengan 

kompensasi kecil atau tanpa kompensasi sama sekali, 

untuk memberi peluang kepada MNCs untuk membangun 

pabrik dan kawasan industri. Di samping masalah 

ini, keringanan pajak yang berlebihan yang diberikan 

kepada perusahaan di SEZs telah merampas pendapatan 

pemerintah yang bisa digunakan untuk belanja sosial.

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di SEZs 

mendapat pengecualian menyeluruh selama lima tahun 

pertama, 50 persen untuk dua tahun berikutnya, dan 

sampai 50 persen pengecualian untuk keuntungan yang 

diinvestasikan kembali untuk tiga tahun lagi.

Kementerian Keuangan India memperkirakan bahwa 

pada tahun 2008/09, pajak penghasilan perusahaan yang 

hilang berjumlah 69.000 Crore rupee (kira-kira US $ 15 

milyar), akibat pengecualian pajak di SEZs demikian pula 

pengurangan pajak perusahaan lainnya.

Jayati Ghosh, profesor ekonomi Universitas Jawaharlal 

Nehru dan Direktur International Development 

Economics Associates, mengatakan: ‘Rakyat benar-benar 

marah karena perampasan tanah untuk SEZs. Akan 

tetapi kita harus menghadapi kenyataan bahwa sedang 

terjadi perubahan dalam penggunaan tanah saat India 

berkembang. Hal yang penting adalah, bagaimana Anda 

memberi kompensasi dan merehabilitasi masyarakat 

yang bermukim di tanah itu ... Isu sebenarnya adalah 

bahwa konsesi perpajakan ini sangat tidak pantas. 

Mengapa perusahan-perusahaan dalam SEZs tidak 

membayar pajak? Padahal di India kita belum mempunyai 

uang untuk menyekolahkan anak secara menyeluruh. 

Kita mengeluarkan hanya 4 persen dari  PDB untuk 

pendidikan, harusnya 6 persen. Apabila kita memperoleh 

pembayaran penuh pajak yang ada, kita akan mempunyai 

cukup uang, untuk mendidik anak-anak kita sebagaimana 

mestinya, atau untuk pembiayaan pusat kesehatan 

masyarakat di tiap desa... Mengabaikan sumber 

pendapatan  pemerintah yang begitu besar jumlahnya, 

tentu saja merupakan kejahatan besar, mengingat 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat India sekarang ini dan 

di masa mendatang.’

CSO Guatemala, CIIDH, beberapa waktu yang lalu 

memonitor isu perpajakan, dan mengadvokasi reformasi 

pajak. Sekarang lembaga ini mengatakan bahwa: 

’Undang-undang itu bukan lagi undang-undang yang 

mendorong investasi, namun sudah menjadi mekanisme 

yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk 

mengelak membayar pajak.’

Sektor yang sangat merugikan negara-negara Selatan terkait dengan keringanan pajak adalah sektor 

pertambangan dan mineral. Penggalian mineral mengakibatkan dampak sosial dan ekologis yang buruk. 

Selain itu, perusahaan-perusahaan industri pertambangan gagal menciptakan hubungan dengan ekonomi 

lokal atau nasional khususnya dalam mendorong perkembangan sektor swasta dan penciptaan lapangan 

kerja. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan pertambangan asing mengimpor sebagian besar 

peralatan pertambangan nya, demikian pula hal-hal teknis, finansial, dan manajerial yang banyak diisi 
oleh orang asing. Lalu begitu kegiatan ekstraktif dilakukan, bahan dasar diekspor untuk ditempa dan 
diproses lebih lanjut di tempat lain. Karena industri pertambangan bersifat padat-modal, maka perusahaan 

pertambangan menciptakan relative sedikit lapangan kerja. Inilah alasan mengapa ada pandangan yang 
tersebar luas bahwa keuntungan kegiatan pertambangan, menyeluruh di Afrika berpotensi menghasilkan 

Keringanan pajak di sektor pertambangan
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pendapatan publik melalui pajak. Pendapatan pemerintah dalam bentuk royalti, tip, dan pajak langsung 
dan tidak langsung, secara potensial merupakan sumber besar pendapatan bagi pemerintahyang kaya 
sumber daya alam.

Namun, keringanan pajak, yang tersebar sangat luas, mengakibatkan keuntungan yang ada lenyap. 

Terlalu banyak MNCs meminta dan mendapatkan konsesi pajak dan royalti yang besar dari pemerintah 
sebagai biaya melakukan operasi pertambangan. Persetujuan pajak biasanya dilakukan secara rahasia, 

antara perusahaan dengan pemerintah, melalui kontrak, yang sering melanggar undang-undang perpajakan 

nasional. Pada akhirnya, kejadian semacam ini mendorong korupsi, karena kerahasiaan sangat mempersulit 

masyarakat sipil, parlemen, dan aktor lain untuk memonitor pendapatan dari pertambangan dan bagaimana 

uang ini digunakan melalui anggaran.xxxii 

Di Zambia, persetujuan kegiatanpertambangan 

dinegosiasikan dengan investor pertambangan swasta, 

yang mengambil alih tambang tembaga sesudah 

industri tembaga Zambia diswastakan pada tahun 

1988. Persetujuan itu memberikan pembebasan 

pajak yang besar kepada perusahaan pertambangan 

– termasuk menetapkan tarif royalti sebesar 0.6 

persen dan pajak pendapatan perusahaan sebesar 25 

persen, menggantikan 3 persen royalti dan 30 persen 

pajak perusahaan. Walau ada boom harga tembaga 

antara tahun 2003 dan 2008, pembebasan pajak ini 

menguras potensi pendapatan pemerintah yang sangat 

dibutuhkan untuk membiayai pembangunan.Tahun 

2004 misalnya pemerintah mengumpulkan hanya US 

$ 8 juta pendapatan dari pajak dan royalti dari industri 

pertambangan tembaga. Pada tahun 1992, tahun di 

mana produksi tembaga dan harga tembaga internasional 

berada pada level yang sama dengan tahun 2004, 

pendapatan dari pajak dan royalti sebesar US $ 200 juta, 

jumlah terbesar penerimaan pajak dari pertambangan.

Aktivis-aktivis masyarakat sipil di Zambia, termasuk

Civil Society Trade Network of Zambia (CSTNZ), gereja-

gereja dan serikat buruh, mengangkat isu ini. Mereka 

mempublikasikan laporan-laporan riset, melibatkan 

anggota-anggota parlemen dan media, lalu meningkatkan 

perdebatan mengenai isu pembebasan pajak di sektor 

pertambangan. Dampak dari lobi dan kampanye 

masyarakat sipil yang berhasil, pada tahun 2008 

pemerintah memutuskan untuk mencabut pembebasan 

pajak khusus yang diberikan kepada perusahaan 

tambang tembaga yang tertuang dalam nota kesepakatan 

pengembangan pertambangan, dan sebaliknya, 

pemerintah ganti menuntut perusahaan untuk kembali 

membayar 3 persen yang  ditetapkan di dalam undang-

undang. Pajak khusus yang menguntungkan pemerintah 

juga dimasukkan oleh pemerintah, akan tetapi pajak itu 

ditunda sampai satu tahun kemudian, karena tekanan 

dari perusahaan-perusahaan pertambangan dan alasan 

jatuhnya harga tembaga internasional. Perubahan 

kebijakan ini mengakibatkan jumlah penerimaan 

pajak yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan 

pertambangan meningkat, pada tahun 2009 menteri 

keuangan melaporkan, bahwa pemerintah menghimpun 

sejumlah US $ 77 juta pendapatan dari pajak dan royalti 

dari perusahaan pertambangan tembaga sebagai hasil 

dari tarif pajak yang baru – naik sepuluh kali lipat, 

dibandingkan dengan tahun 2004.

CSO-CSO Zambia menantang pembebasan pajak 

pertambangan xxxiii
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Pada pertengahan tahun 2000-an, pemerintah Filipina 

mulai mendorong secara agresif pengembangan sektor 

pertambangannya. Pemerintah melihat kekayaan mineral 

yang berlimpah, sebagian besar masih terkubur di 

dalam tanah, sebagai suatu potensi untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan mempertahankannya 

tetap tinggi.

Pemerintah sudah menyediakan sejumlah insentif 

fiskal, termasuk keringanan pajak dalam rangka menarik 

investor ke dalam sektor pertambangan. Riset dari Action 

for Economic Reforms (AER) yang dilakukantahun 2009 

memperkirakan, bahwa di tahun 2004 pendapatan 

terdahulu, sebagai akibat dari pembebasan pajak 

ini, berkisar antara AS $ 66,8 juta sampai AS $ 244,2 

juta, yang merupakan 80 sampai 300 persen total 

penerimaan pajak aktual untuk tahun yang sama. 

Apabila menggunakan perkiraan tertinggi, penerimaan 

terdahulu dari pertambangan tahun 2004 mencapai 5,68 

persen dari defisit nasional. Hal ini terjadi walaupun ada 

temuan bahwa faktor-faktor penentu adanya investor 

pertambangan adalah kualitas mineral di Filipina dan 

harga yang berlaku, bukan karena adanya kebijakan 

pembebasan pajak yang mensugestikan bahwa ini akan 

membawa investasi datang.xxxv

Bagi hasil pajak yang diterima oleh pemerintah daerah 

juga semakin menurun. Sulit untuk mengetahui penyebab 

penurunan ini, akan tetapi penjelasan yang mungkin 

terjadi adalah bahwa perusahaan pertambangan 

enggan membayar kepada kantor pemerintah daerah. 

Misalnya, Marinduque Council for Environmental 

Concerns melaporkan bahwa Marcopper berutang kepada 

pemerintah provinsi lebih dari US $ 20 juta, karena 

tidak membayar pajak kepemilikan yang sebenarnya. 

Perusahaan pertambangan di tanah warisan leluhur juga 

mempunyai laporan yang jelek dalam hal pembayaran 

royalti kepada masyarakat adat. 

Penerimaan dari pertambangan di Filipina yang hilang xxxivSTUDI KASUS

Liberalisasi perdagangan merupakan isu yang krusial, hal ini menyebabkan negara-negara Selatan 

mengalami penurunan penerimaan pajak. Banyak negara Selatan sangat mengandalkan pajak atas barang 

impor karena pajakini relatif lebih mudah dipungut dan lebih murah untuk dikelola, daripada pajak lain. 
Proporsi total pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak barang mewah dapat mencapai sepertiga, 
bahkan di beberapa negara lebih tinggi lagi.

Namun, banyak negara telah menurunkan tarif secara progresif selama beberapa dasawarsa terakhir 

sebagai akibat dari persyaratan Bank Dunia dan IMF dan ‘nasihat’ donor, yang pada gilirannya telah 
menurunkan pendapatan pajak. Dan saat ini, persetujuan-persetujuan dagang bilateral dan multilateral 
membuat penerimaan negara-negara Selatan dari tarif makin berkurang. Sebagai contoh: 

Berdasarkan gambaran dari konferensi PBB 

mengenai perdagangan dan pembangunan 

(UNCTAD), negosiasi multilateral yang tengah 
berjalan dalam konteks Putaran Doha (Doha 
Round) WTO, dapat mengakibatkan hilangnya 
pajak sampai US $ 64 milyar bagi negara-negara 
Selatan, karena hilangnya penerimaan pajak 

impor barang industri.xxxvi Ini empat kali jumlah, 

-menurut prediksi Bank Dunia, akan diperoleh 

negara-negara Selatan sebagai hasil dari 

perdagangan yang meningkat.xxxvii

Liberalisasi perdagangan menyebabkan pajak perdagangan menghilang

Persetujuan-persetujuan dagang yang tengah 

dinegosiasikan, atau pada beberapa kasus yang 

sudah disepakati, antara Uni Eropa dan negara-
negara Afrika, Karibia dan Pasifik (yang dikenal 
sebagai persetujuan kemitraan ekonomi, EPAs) 

akan mengakibatkan hilangnya pendapatan 

negara yang memang rentan dari hilangnya 

pajak perdagangan. Pantai Gading diprediksikan 

akan kehilangan kira-kira US $ 83 juta per tahun, 

ekuivalen dengan pengeluaran kesehatannya 

sekarang ini, untuk setengah juta orang.xxxviii
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‘Tidak ada perundang-

undangan yang 

memadai, yang 

mengatur transfer 

pricing di Mozambique. 

Apabila ada pengaduan 

adanya praktik transfer 

pricing, tidak seorang 

pun tahu, bagaimana 

mengajukan aduan 

itu... Karena itu mudah 

untuk perusahaan 

multinasional untuk 

mengeruk keuntungan 

secara serakah dan 

mengeksploitasi 

kelemahan otoritas 

pajak sebab regulasi 

yang mengatur transfer 

pricing tidak ada.’

 

Seorang mantan pejabat 

penerimaan pajak dan 

mantan pegawai dari 

satu dari ‘Empat Besar’ 

perusahaan akuntansi di 

Mozambique.

IMF dan badan-badan lain berargumentasi secara kuat, sebagai bagian 
dari ‘konsensus perpajakan’, bahwa pajak perdagangan harus diganti 
dengan PPN. Akan tetapi PPN cenderung menjadi pajak regresif. 

Apalagi, riset IMF sendiri telah menunjukkan, bahwa introduksi atau 
ekspansi PPN tidak menghasilkan penerimaan pajak yang mendekati 
besaran pajak perdagangan yang hilang. Menurut perkiraan IMF,di 
negara yang kurang berkembang, PPN dan jenis pajak lain hanya 

sekitar sepertiga yang berhasil dipungut kembali karena hilangnya 
pajak perdagangan. Ini berarti pendapatan negara sangat kecil untuk 
mampu membiayai pelayanan sosial.

Ketika negosiasi pembentukan EPA dimulai pada tahun 2002, 

organisasi masyarakat sipil di negara-negara ACP (Africa, Carribean Pasific) 

dan di Eropa berorganisasi dan melancarkan aksi ‘Menghentikan EPA’. 

Keprihatinan mengenai persetujuan ini karena akan berdampak terhadap 

pertanian, industri dan lapangan kerja– karena negara-negara ACP akan 

dipaksa bersaing dengan barang impor dari Eropa. EPA juga menghambat 

pemerintah di kawasan ACP dalam pengelolaan perekonomian demi 

pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Selain itu, masyarakat 

sipil dan pemerintah prihatin bahwa EPA akan merampas sumber penerimaan 

pajak penting dari negara-negara ACP, tanpa jaminan apa pun bahwa akan ada 

aliran penerimaan alternatif. 

Uni Eropa berargumentasi bahwa kesenjangan pendapatan dapat dipenuhi 

dengan bantuan jangka pendek, namun tidak ada jaminan bahwa bantuan 

keuangan akan disediakan dengan cara yang tidak mengalihkan anggaran 

untuk program pembangunan penting lainnya. Yang paling memprihatinkan 

jika pemerintah akhirnya mengorbankan sumber keuangan yang 

berkelanjutan, yang dapat digali tiap tahun. Diganti dengan meningkatnya 

ketergantungan kepada bantuan pembangunan dari Eropa, yang biasanya 

bersifat jangka pendek. 

Ketika juru-juru kampanye di Eropa telah mengangkat isu ini ke depan 

pemerintah dan parlemen Eropa, isu ditanggapi dengan keprihatinan, 

bahkan mereka yang percaya kepada manfaat persetujuan perdagangan bebas 

cenderung menyadari bahwa negara-negara ACP membutuhkan penerimaan 

pajak yang berkelanjutan. Dalam menyoroti isu, organisasi masyarakat 

sipil sudah berhasil mendorong pengambil keputusan agar mendengar 

keprihatinan yang lebih luas mengenai dampak dari EPAs.

Kampanye menghentikan 

EPA untuk menyoroti pajak 

perdagangan yang hilang xxxix

STUDI KASUS
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? Definisi

‘Pengelakan  pajak’ 

(tax avoidance): 

tidak membayar pajak 

atau membayar pajak di 

bawah tarif dengan cara 

ilegal atau dengan cara 

yang curang.

‘Penghindaran   

pajak’(tax avoidance): 

pengaturan keuangan dan 

rekening sedemikian rupa 

sehingga meminimalisasi 

laporan pendapatan dan 

karena itu membayar 

pajak sekecil mungkin – 

dengan menemukan dan 

mengeksploitasi celah 

perundang-undangan 

di berbagai negara. Ini 

adalah hal yang legal.

‘Pengelakan pajak’ 

(tax dodging): 

istilah yang tidak terlalu 

jelas secara hukum. Istilah 

ini sering digunakan oleh 

aktifis pajak berkeadilan 
jika tidak jelas apakah 

pajak dihindari atau 

digelapkan

Kita sudah mengungkapkan bagaimana cara pemerintah memberlakukan tarif 

pajak rendah, keringanan pajak dan tax holiday untuk menarik investasi. Kita 

sudah melihat pula bagaimana pajak perdagangan yang hilang merupakan 

tekanan terhadap tabungan pemerintah. Seolah-olah praktik ini belum banyak 
menyedot sumber pendapatan domestik, kebocoran potensi penerimaan 
melalui pengelakan dan penghindaran pajak internasional yang difasilitasi oleh 

rezim kerahasian keuangan. Ada sejumlah teknik untuk menghindari pajak.XL

Diperkirakan sekitar 60 persen perdagangan internasional terjadi di internal 
MNCs, ketika antar cabang dalam satu induk perusahaan melakukan jual beli 
barang-jasa satu kepada yang lain.XLi  

Walau penghindaran pajak (tax dodging) tidak terbatas pada perusahaan 
multinasional, perusahaan yang memiliki banyak cabang yang beroperasi di 
berbagai negara dapat memanipulasi keuntungan yang (harusnya) terkena pajak 

dengan lebih mudah . Salah satu mekanisme penting yang biasanya digunakan 
perusahaan multinasional agar lolos tanpa membayar pajak kepada pemerintah 
adalah dengan memanipulasi harga barang dan jasa yang harus dibayarkan 

kepada perusahaan dalam induk perusahaan yang sama namun lintas batas 

negara.

Transfer pricing adalah sistem penetapan harga atas transaksi barang-jasa 

antara pihak-pihak terkait, misalnya perusahaan di bawah bendera yang sama 

di satu kelompok perusahaan tertentu yang dikontrol secara bersama-sama 

oleh satu group perusahaan . MNCs menjalankan bisnis pada skala internasional 
dan melakukan penjualan barang dan jasa kepada pelanggan di satu negara, 

sering kali melibatkan perusahaan di beberapa negara lain dalam mata rantai 

pemasokan. Masalahnya adalah bagaimana mengalokasikan biaya produksi dan 
penjualan produk atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan.

Peraturan internasional menuntut perusahaan untuk memberi harga barang 

dan jasa kepada perusahan yang punya hubungan, seolah-olah mereka tidak 
terkait satu sama lain dan berdagang di pasar terbuka. Namun, sering kali sulit 

untuk menentukan harga pasar tertentu untuk satu produk. Dalam konteks ini, 

satu perusahaan dapat menetapkan penjualan barang dan jasa oleh perusahaan 

terafiliasi di dalam satu MNCskepada yang lain, dengan harga tinggi atau rendah 
secara artifisial. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan sering mengalokasikan 
keuntungan di antara cabang-cabang perusahaanyang bergerak di sisi 

perdagangansehingga harus dibayar pajak dalam jumlah minimal. 

Apabila hal tersebut terjadi di dalam suatu perusahaan, maka aktifis pajak 
berkeadilan menyebutnya ‘transfer mispricing’ (transfer melalui manipulasi 

harga). Praktik serupa, di mana perusahaan-perusahaan yang tidak terkait 
bertransaksi satu dengan yang lain untuk memanipulasi harga disebut ‘false 
invoicing’ (surat penagihan pembayaran palsu). Bersama-sama keduanya 

Kerahasiaan finansial yang mengakibatkan 
pengelakan dan penggelapan pajak

Transfer pricing yang disalahgunakan
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disebut ‘trade mispricing’ (perdagangan dengan manipulasi harga). Diperkirakan 

sekitar 50 persen transaksi dagang di Amerika Latin dan 60 persen di Afrika 
menggunakan rata-rata lebih dari 10 persen harga palsu (falsely priced).XLii 

Yang sering menjadi korban dari trade mispricing adalah negara miskin, di mana 

otoritas pajak tidak memiliki keahlian dan sumber daya untuk memonitor atau 
membuktikan apa yang sedang terjadi. Kerahasiaan dan kurang transparannya 
pelaporan keuangan perusahaan menyebabkan otoritas pajak kesulitan 

menghitung berapa banyak pajak yang harus dibayar perusahaan, apalagi 

otoritas pajak kurang memiliki sumber daya. Perusahaan tidak diwajibkan untuk 
melaporkan keuntungannya dan keuntungan dari perusahaan cabang di tingkat 
nasional kepada pemerintah atau yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Di sisi 

lain, MNCs mempunyai sumber daya untuk menjalankan transaksi-transaksi 
global dan prosedur-prosedur yang rumit, yang sulit ditelusuri oleh otoritas 

pajak di negara-negara Selatan.

Tahun 2007, Bangladesh diperkirakan merugi US $ 172,6 juta dalam 
penerimaan pajak, sebagai akibat dari “salah harga” dagang, 

yang melibatkan perdagangan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, 

terutama bersumber dari industri menjahit dan merajut pakaian mereka. 

Pada tahun 2007 sektor ini tumbuh melampaui harapan, walau ada kenaikan 

biaya karena meningkatnya harga energi. Untuk memfasilitasi pertumbuhan 

ini, pemerintah melakukan investasi baik berupa dukungan teknis maupun 

keuangan untuk mendorong ekspor. Namun karena “salah harga” dagangXLix, 

pemerintah Bangladesh merugi akibat tidak mendapatkan penerimaan pajak 
yang sangat dibutuhkan tersebut. 

Di tahun yang sama Vietnam kehilangan US $ 171 juta penerimaan pajak dan 

Pakistan US $ 152 juta.L 

Kenya diperkirakan merugi sekitar US $ 2 milyar antara tahun 2000 dan 2008 

karena mengalir keluarnya modal terlarang, setara dengan sekitar 70 persen 

dari anggaran pembangunan negara itu pada tahun 2010/11 yang jumlahnya 

US $ 2,7 milyar. Kemungkinan besar terdapat juga kerugian pajak yang 

signifikan karena keluarnya modal sebesar ini. Otoritas Penerimaan Negara 
Kenya (KRA) sudah menyelidiki sejumlah perusahaan multinasional, termasuk 
tiga perusahaan bunga terbesar di negara itu, karena menyalahgunakan harga 
transfer (transfer mispricing), karena praktek ini diyakini bertanggungjawab 

terhadap keluarnya aliran modal yang terlarang ini secara signifikan. 
Menurut Mr John Njirani, komisaris KRA untuk pajak domestik yang 
bertanggungjawab mengenai pembayar-pembayar pajak besar:’Kami telah 

melihat kasus-kasus perusahaan multinasional yang melaporkan kerugian 
pada cabang-cabangnya di Kenya, sedangkan perusahaan induknya mendapat 

keuntungan yang sangat besar. Kami sementara menyelidiki, apakah mereka 

sudah menyalahgunakan kebijakan tranfer pricing mereka.Li 

Christian Aid memperkirakan kerugian negara-negara Selatan sebagai akibat 

trade mispricing sekitar US $ 160 juta. Berikut ini contoh-contoh apa artinya 
hal ini di tingkat satu negara:

Kerugian karena trade mispricing 

? Definisi
Penyalahgunaan transfer 

pricing (transfer pricing 

abuse): 

sering dirujuk sebagai ‘transfer 

mispricing’: ini menyangkut 

manipulasi harga-harga transaksi 

di antara cabang-cabang 

perusahaan multinasional, atau 

lebih khsusus lagi, penjualan 

barang dan jasa oleh perusahaan-

perusahaan terafiliasi, di dalam 
satu perusahaan multinasional, satu 

kepada yang lain dengan harga 

yang tinggi atau rendah secara 

artifisial.

Invoice palsu (false 

invoicing):

Ini adalah praktik yang sama 

dengan penyalahgunaan transfer 

pricing, akan tetapi di antara 

perusahaan-perusahaan yang 

tidak berkaitan satu sama lain. Dua 
perusahaan dapat mengadakan 

transaksi, untuk itu dibuat dua 

invoice – satu yang ‘riil’, yang 

menunjukkan berapa banyak 

sudah dibayar secara aktual, 

apabila memang dibayar, untuk 

barang dan jasa; dan satu invoice 

‘resmi’, yang diberikan kepada 

pejabat penerimaan dan cukai. 
Invoice resmi memperlihatkan 

jumlah atau harga palsu.

Salah harga dagang (false 

mispricing):

Ini adalah istilah yang mencakup 

baik penyalahgunaan transfer 

pricing maupun invoice palsu.
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Kampanye pajak berkeadilan di EropaSTUDI KASUS

Aktifis isu pajak berkeadilan di Eropa, termasuk Tax 

Justice Network, Eurodad, Christian Aid, CCFD, MISEREOR 

dan ActionAid, telah mendorong anggota G20 untuk 

menangani isu transfer pricing. Krisis keuangan tahun 

2008 mendorong perubahan di negara-negara OECD, dan 

menciptakan kesempatan untuk LSM-LSM dan pihak-

pihak lain untuk memperkenalkan dampak kerahasiaan 

keuangan terhadap pembangunan, sambil mengimbau 

pemimpin-pemimpin dunia untuk menghadapi 

masalah ini. Negara-negara G20 berkomitmen untuk 

mengembangkan sarana guna memastikan negara 

berkembang akan mendapat keuntungan dari sistem 

perpajakan baru yang kooperatif.XLiii 

Kampanye ini mempunyai peluang untuk berhasil, 

mengingat Uni Eropa dan OECD menyadari kebutuhan 

untuk menangani masalah ini dan nampaknya akan 

mengambil langkah-langkah untuk melaksanakannya.

Bukan hanya kurangnya transparansi di dalam laporan 

perusahaan yang mendorong praktik penghindaran dan 

pengelakanpajak, akan tetapi juga karena kurangnya 

kerjasama antar negara dalam pertukaran informasi 

tentang pajak. Jurisdiksi mengenai kerahasiaan 

keuangan menggerogoti kemampuan pemerintah untuk 

mengumpulkan penerimaan, sehingga terjadi pembiaran 

terhadap perusahaan dan individu untuk melabuhkan 

aset-aset di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan 

pegawai pajak.

Jurisdiksi kerahasiaan keuangan memfasilitasi penghindaran pajak (tax dodging) yang diuraikan di atas. Ada sekitar 50 

sampai 72 jurisdiksi kerahasiaan keuangan di dunia, yang memberi kelonggaran kepada perusahaan dan orang kaya untuk 

menyembunyikan aset- dan menghindari pajak dengan menolak bertukar informasi secara efektif dengan negara lain.  
Tax Justice Network memperkirakan, jumlah keseluruhan uang yang ditahan di luar negeri (offshore) sekitar US $ 

11 trilyun, yang mengakibatkan kerugian pajak tiap tahun sebesar US $ 255 milyar. Jurisdiksi kerahasiaan keuangan 
merugikan negara kaya dan miskin,  akan tetapi dampak yang lebih besar menimpa negara-negara Selatan dan sulit 

mengatasi kerugiannya. Dalam beberapa kasus, pejabat pemerintah menyediaan perlindungan dengan kompensasi 

perusahaan mengeluarkan suap.

Jurisdiksi kerahasiaan juga memberi peluang kepada perusahaan multinasional dan orang kaya untuk mendirikan ‘trust’  
dan mereka mengirimkan uang ke rekening lembaga ‘trust’ tersebut. Identitas mereka yang mentransfer uang ke tax 
havens dirahasiakan, demikian pula identitas mereka yang menerima. Ini berarti bahwa kalaupun pajak untuk penghasilan 
itu dapat dipercaya, negara yang berhak atas pajak ini tidak pernah dapat mengetahuinya.

Jurisdiksi kerahasiaan (umumnya dikenal sebagai tax havens)

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab ini, kebijakan perpajakan 
mempunyai dampak mendasar pada kepentingan inti CSOs, 
mulai dari memastikan tersedianya dana untuk program-program sosial 
sampai pada upaya menurunkan kesenjangan antara yang miskin dan kaya. 
Di banyak negara, perdebatan mengenai pajak didominasi oleh  perusahaan-perusahaan dan 

individu-individu kaya. Kepentingan mereka sering berbeda dengan kepentingan masyarakat sipil 
yang lebih luas. Padahal keputusan mengenai pendapatan negara merupakan keputusan penting 
yang dibuat pemerintah. Penting bagi masyarakat sipil untuk mengajukan perspektifnya mengenai 
kebijakan perpajakan, sehingga dapat membantu memperluas perdebatan dan mempengaruhi 

kebijakan perpajakan serta dampaknya bagi semua warga.
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Halaman Interaksi

Sangat krusial bagi perusahaan untuk transparan dalam menjalankan kegiatan usahanya di semua negara. Laporan antar-

negara merupakan alat untuk membuat perusahaan-perusahaan multinasional lebih transparan. Seperti sudah ditegaskan 
sebelumnya, penghindaran pajak merupakan masalah global. Penghindaran pajak memanfaatkan kesenjangan antar-

negara dan celah perundang-undangan di berbagai negara dan internasional, yang membiarkan perusahaan multinasional 
menggeser keuntungan dari negara satu ke negara lain yang berperan sebagai negara pelindung pajak (tax havens), 

dengan maksud mengurangi pajak yang harus mereka bayar dari keuntungan perusahaan . Penghindaran pajak dalam 

skala besar di seluruh dunia dipermudah karena kurang transparannya perusahaan multinasional dalam melaporkan 
dan mempublikasikan neraca keuangannya. Laporan keuangan harus dipublikasikan agar perusahaan multinasional lebih 
transparan. Hal ini akan membantu masyarakat sipil dan pemerintah mendesak perusahaan agar bertanggungjawab dalam 

membayar pajak agar mereka berkontribusi pada perekonomian negara.

Standar yang diusulkan ini, yang berasal dari Tax Justice Network, sekarang didukung oleh Uni Eropa, dan sudah mendapat 

perhatian dari OECD, komisi perpajakan PBB dan badan-badan internasional lain.

Pertukaran Laporan Antar-Negara

Sekarang anda harus:

     Sudah berkenalan dengan serangkaian isu kunci pajak berkeadilan, termasuk keuntungan-keuntungan potensial dari 

     pajak (keempat ‘R’) dan berbagai cara negara kehilangan pendapatan dari pajak

     Memahami bagaimana isu-isu pajak ini terkait dengan organisasi, jejaring dan komunitas anda.

Langkah-langkah berikut adalah untuk memikirkan tentang strategi advokasi pajak anda, termasuk: 

     mengidentifikasi isu-isu perpajakan yang menyangkut organisasi anda
     membuat analisis masalah dan solusi anda

     mengidentifikasi pemangku kepentingan perpajakan anda, sasaran-sasaran  dan sekutu-sekutu anda
     menyusun tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran anda

     memunculkan indikator-indikator untuk mengukur kemajuan anda

     mengembangkan pesan-pesan perpajakan untuk khalayak anda yang berbeda-beda.

Bab 2 memberikan petunjuk untuk ini. 

Bab 1: Mengapa harus berurusan dengan pajak?

Latihan 1: Mengapa harus berurusan dengan pajak? Menyusun studi kasus untuk organisasi anda.

Tujuan: Untuk menegaskan mengapa pajak relevan sebagai kegiatan organisasi, jejaring dan komunitas.

Latihan diskusi di dalam kelompok: Berbagi studi kasus, dan mengambil kutipan dari bab: ‘Mengapa harus berurusan 
dengan  pajak?’ dengan anggota kelompok. Apakah tiap contoh relevan bagi mereka?  
Meminta kelompok untuk mendiskusikan cara-cara, yang menurut hemat mereka, membuat pajak relevan bagi 
organisasi, jejaring, dan komunitas mereka.

Di dalam pleno:  Meminta kelompok-kelompok untuk menyampaikan  kesimpulan-kesimpulan  utama mereka. 
Diskusikan dimana perlu.

Halaman ini menyajikan gagasan untuk memfasilitasi diskusi kelompok 
mengenai tema-tema utama yang dibahas di dalam bab ini.
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Bab 2: 
Bagaimana mengembangkan strategi 

advokasi pajak anda

Bab ini membahas berbagai unsur pengembangan strategi advokasi anda, dan bagaimana meramunya 

bersama-sama menjadi satu resep yang mengantarkan anda pada kemenangan.

Bab ini menyajikan:

Halaman interaksi memuat saran-saran bagi pelatihan kelompok untuk:

Pengantar mengenai siklus advokasi

Enam langkah untuk mengembangkan strategi advokasi anda:

     •  Langkah 1: Mengidentifikasi masalah dan akar penyebabnya, lalu mencari solusi

     •  Langkah 2: Mengkaji konteks eksternal anda, termasuk mengidentifikasi pemangku-pemangku kepentingan   

         kunci pajak anda dan siapa yang mempunyai kewenangan untuk membantu anda melaksanakan 

         perubahan yang anda cari

     •  Langkah 3: Kembangkan tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan indikator-indikator anda

     •  Langkah 4: Kembangkan pesan-pesan kunci anda mengenai pajak, dan rajutlah hal-hal itu untuk 

         target audiens anda

     •  Langkah 5: Menetapkan pendekatan advokasi anda – apakah anda ingin mengadopsi satu strategi 

         ke dalam (inside) atau ke luar (outside) berkaitan dengan isu keadilan pajak anda?

     •  Langkah 6: Merencanakan monitoring dan evaluasi anda

Contoh-contoh yang terkait dengan pajak untuk memberikan gambaran mengenai langkah-langkah di atas

Alat-alat dan tips-tips utama

Apendiks-apendiks berikut:

     •  Apendiks 1: Template strategi advokasi

     •  Apendiks 2: Tabel  peta pemangku kepentingan.

Melihat berbagai tahap dalam mengembangkan satu strategi advokasi

Memampukan anda untuk menggunakan ‘pohon masalah’ dan solusi, dalam rangka mengidentifikasi penyebab 

utama isu yang ingin anda tangani dan mengembangkan sasaran-sasaran untuk menanganinya

Menganalisis pemangku-pemangku kepentingan pajak yang relevan di dalam konteks anda dan membuat perkiraan 

siapa yang memiliki kekuasaan untuk membantu anda mencapai perubahan yang anda cari

Mempertimbangkan bagaimana membuat sasaran anda menjadi spesifik, dapat dilaksanakan, realistis 

dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. 
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Menyusun siklus advokasi

Advokasi adalah istilah yang digunakan untuk mencakup sejumlah 
kegiatan, yang dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi atau 

individu-individu untuk melaksanakan tekanan demi mengubah satu 

kebijakan atau perilaku tertentu dari  pemerintah, institusi, organisasi 
(seperti: Dana Moneter Internasional-IMF, atau Bank Dunia) atau 
mungkin saja satu individu (misalnya: seorang pemimpin perusahaan 
atau wali kota). Advokasi dapat menjadi satu proses perubahan 
sosial, yang mempengaruhi sikap-sikap, hubungan-hubungan sosial 

dan relasi-relasi kekuasaan, dan yang memperkuat masyarakat sipil 

dan membuka peluang-peluang demokratis.

Intinya, advokasi berusaha menangani  penyebab-penyebab yang ada 

di balik satu masalah, menyingkirkan rintangan-rintangan yang 

menghalangi pencapaian solusi, dan dengan sukses berhasil 

mempengaruhi agenda-agenda dalam rangka mencapai 

perubahan yang diinginkan. Advokasi dalam rangka keadilan 
pajak, dapat menjadi unsur penting terkait dengan tercapainya 
perubahan-perubahan yang lebih luas, yang berhubungan dengan 

penanggulangan kemiskinan, pembangunan dan keadilan sosial. 
Advokasi dapat mencakup riset dan analisis kebijakan, lobi, 
kerja-kerja media dan kampanye.

Apa itu advokasi?
‘Salah satu kekeliruan 
yang paling banyak 
dilakukan para aktifis 
adalah terperosok ke 
dalam jebakan aktifitas. 
Kadang-kadang kita 
langsung bergerak 
melakukan aktifitas 
advokasi hanya 
dengan bermodalkan 
niat baik – dengan 
atau tanpa rencana 
kegiatan yang jelas. 
Seringkali cara seperti 
ini menyebabkan 
penyalahgunaan 
sumberdaya, rasa 
frustrasi, dan akhirnya 
berujung pada 
kegagalan … dengan 
berhenti sejenak dan 
melakukan pekerjaan 
rumah kita, menyusun 
strategi, aktifis 
dapat memperoleh 
kesempatan yang 
jauh lebih baik untuk 
menyalurkan sumber-
sumber daya yang 
dimilikinya untuk 
menuju hasil akhir yang 
diinginkan.’ 

Dari International Freedom 

of Expression Exchange, 

Campaigning for Freedom of 

Expression, A Handbook for 

Advocates
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Advokasi anda akan lebih mempunyai dampak kalau 

anda mempunyai strategi advokasi yang sistematik, 
termasuk dalam hal meneliti isu advokasi; 
menganalisis konteks politik; mengidentifikasi 
sasaran, tantangan, sekutu dan hasil-hasil yang 

diinginkan; dan yang memiliki pesan-pesan kunci 
yang jelas yang ingin disebarkan serta perubahan-
perubahan yang diupayakan. Rencana-rencana 
advokasi harus tetap fleksibel untuk menjawab 
lingkungan politik yang selalu berubah-ubah, 
pembelajaran baru, dan peluang-peluang atau 
ancaman-ancaman politis baru. Jangan pernah 
membuat strategi anda kaku seperti batu, karena 
langkah-langkah berbeda akan perlu diambil pada 

waktu- waktu yang berbeda-beda pula. Itulah 
masalah strategi dan taktik!  

Harus disadari bahwa advokasi kadang-kadang 
memakan waktu lama untuk memperoleh hasil – 
bayangkan saja berapa lama waktu yang dibutuhkan 
oleh gerakan anti apartheid di Afrika Selatan untuk 
menghasilkan perubahan! – jadi siap siagalah untuk 
suatu proses panjang, sambil berharap bahwa 
hasil  dapat datang lebih cepat daripada yang anda 

pikirkan. Bab ini akan membawa anda langkah 
demi langkah dalam pengembangan suatu strategi 

advokasi. Anda akan diantar berjalan melalui enam 
langkah, yang tentunya urut-urutan nya tidak kaku. 
Anda masih dapat mengubah urutan, tergantung 

apa yang cocok bagi konteks anda.

Anda dapat menemukan satu ‘template’ strategi 

advokasi, pada akhir bab ini (Apendiks 1).

Siklus perencanaan advokasi - mengembangkan 
strategi advokasi anda
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Langkah 1: Mengidentifikasi masalah dan 
akar penyebabnya lalu menemukan solusi

Berpikir mengenai masalah 
dan penyebab-penyebabnya

Langkah pertama sebelum mengembangkan 

suatu strategi atau intervensi advokasi adalah 

mengidentifikasi masalah dan penyebab-penyebab 
di baliknya. Hanya dengan menganalisis penyebab 
masalah, anda akan dapat melihat intervensi 

atau strategi advokasi mana yang paling cocok 

untuk menanganinya. Isu-isu (atau penyebab) di 
baliknya mungkin tidak jelas dan anda mungkin 
membutuhkan beberapa pendekatan untuk 

memahami masalah, termasuk pelatihan-pelatihan 
partisipatoris yang melibatkan anggota-anggota 
komunitas yang terkena dampak,riset ‘di belakang 
meja’ (desk research) atau wawancara.

Bab 1 mengidentifikasi sejumlah masalah dan 
penyebab-penyebab di baliknya yang berhubungan 

dengan pajak. Bab ini juga menunjukkan bagaimana 
advokasi yang menjawab penyebab-penyebab ini 
benar-benar dapat membawa perubahan. 
Sebagai contoh:

Pelayanan dasar yang tidak memadai seperti 
pelayanan kesehatan atau pendidikan, merupakan 

masalah besar penyebab kemiskinan. Kurangnya 
pendapatan domestik melalui pajak untuk membiayai 
pelayanan publik merupakan salah satu penyebab 

dibaliknya. Kampanye pajak oleh kelompok warga 
di Bolivia telah berhasil mendorong pemerintah 

memasukkan  jenis pajak baru bagi perusahaan 
pertambangan dan memanfaatkan pendapatan ini 
untuk pendidikan dan perumahan.

Pemerintah seringkali tidak cukup bertanggungjawab 
terhadap para warganya. Salah satu penyebabnya 
adalah bahwa pemerintah-pemerintah lebih 
tergantung kepada  bantuan daripada pendapatan dari 

pajak domestic dan karena itu pertangungjawaban 
mereka yang terbesar adalah terhadap  para donor. 
Mobilisasi pendapatan domestik adalah bagian dari 
jawaban, karena penerimaan melalui pajak terbukti 
telah meningkatkan pertangungjawaban pemerintah 
terhadap para warganya. Karena itu advokasi 
oleh masyarakat sipil di negara-negara termasuk 

Ghana, India, Filipina dan Brasil, berusaha untuk 
mempengaruhi pemerintah mereka agar mengadopsi 

kebijakan perpajakan yang fair dan transparan, yang 
dapat dimonitor oleh rakyat.

Perpajakan untuk pendidikan di Nicaragua iSTUDI KASUS

Di Nicaragua, koalisi organisasi masyarakat sipil (CSO), yang dipimpin oleh Coordinadora Civil dan Instituto 
de Estudios Estratégicos y Polilticas Públicas (IEEPP) sudah lama berusaha untuk memperbaiki pendidikan 
di negeri itu melalui kampanye untuk meningkatkan biaya pendidikan. Peserta koalisi baru-baru ini telah 
memutuskan untuk menangani isu-isu kebijakan pajak dan memasukkan reformasi perpajakan sebagai 
bagian spesifik advokasi mereka. Ini adalah hasil dari analisis masalah dan solusinya, yang menyebabkan 
mereka melihat, bahwa kebijakan perpajakan – secara khusus tingkat pengumpulan pajak dan ketidakadilan 
didalam sistem perpajakan – merupakan kendala mendasar  terhadap peningkatan biaya untuk pendidikan.
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Dua alat disajikan di dalam bagian ini: teknik ‘tetapi mengapa?’ dan ‘pohon-pohon’ masalah dan solusinya. Alat-alat 
itu didesain untuk membantu anda memfokuskan diri pada penyebab-penyebab dan bukannya pada gejala-gejala dari 
masalah. Untuk mengidentifikasi solusi yang jitu bagi satu masalah, dituntut pengetahuan tentang apa sebenarnnya 
penyebab masalah tersebut. Mengambil tindakan tanpa mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang mempengaruhi 
masalah dapat menghasilkan usaha-usaha yang salah arah. Hal ini menghilangkan waktu dan sumber-sumber.

Banyak penyebab dan solusi dapat dipakai untuk masalah anda, oleh sebab itu terserah kepada anda untuk 

menemukan salah satu, yang anda anggap paling penting, dan yang dapat dikerjakan oleh organisasi anda.

Teknik ‘tetapi mengapa?’ meneliti satu masalah, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan 
apa penyebabnya. Tiap kali sesudah diberikan satu jawaban, diajukan lagi satu pertanyaan lanjutan ‘tetapi 
mengapa?’.

Contoh: kalau anda mengatakan bahwa orang-orang di masyarakat miskin tidak dapat memperoleh air bersih, 

anda dapat bertanya kepada diri anda sendiri ‘tetapi mengapa?’  Begitu anda menemukan jawaban terhadap  
pertanyaan itu, buktikanlah jawaban itu dengan pertanyaan ‘tetapi mengapa’ yang lain, sampai anda menemukan 
akar masalah.

Misalnya: apakah masalah berawal dari kurangnya pendidikan higiene, yang mengakibatkan orang tidak perduli 

mengenai air bersih atau karena mereka tidak tahu bagaimana menggali sumber-sumber air minum yang aman. 
Atau apakah itu disebabkan karena Pemerintah gagal mengimplementasikan program-program penggalian 

sumber air. Kalau hal itu akibat dari kegagalan Pemerintah, mengapa hal itu terjadi? Apakah karena tidak ada 
uang? Mengapa tidak ada uang untuk sumber-sumber air minum? Apakah Pemerintah tidak efisien dalam 
mengumpulkan pajak? Apakah pajak tidak digunakan dengan baik?

Contoh:                                        

Masalah langsung

Anak-anak tidak ke sekolah

Tanyakan mengapa?

Mereka terus-menerus jatuh sakit

Jawaban yang mungkin: 

Berilah obat-obatan

Tanyakan mengapa?

Mereka minum air kotor

Jawaban yang mungkin:

Galilah sebuah sumur

Tanyakan mengapa?

Jarak sumur terlalu jauh dari sekolah

Jawaban yang mungkin:

Sambungkan dengan sebuah pipa

Tanyakan mengapa?

Pemerintah setempat mengatakan 

akan menggali satu sumur baru 

tahun lalu, tetapi tidak melakukannya

Jawaban yang mungkin:

Galilah sebuah sumur atau lobi-

lah Pemerintah setempat untuk 

mengusahakan sebuah sumur

Tanyakan mengapa?

Pemerintah pusat tidak 
mengeluarkan dana yang sudah 

dijanjikan

Jawaban yang mungkin:

Galilah sebuah sumur atau 

sambungkan sebuah pipa, atau 

lobi-lah Pemerintah pusat untuk 

mengeluarkan dana.

Tanyakan mengapa?

Pemerintah tidak menghimpun pajak 
yang memadai

Jawaban yang mungkin:

Galilah sebuah sumur atau masukkan 

pipa atau lobi-lah pemerintah pusat 

untuk menghimpun pajak dan 
menyebarkannya lebih cepat atau 

membuat prioritas menghimpun 

pajak dari  perusahaan-perusahaan 
yang melakukan penghindaran 

(dodging).

Tanyakan mengapa?

Pemerintah berusaha untuk 

menghentikan perusahaan-
perusahaan  yang melakukan 

penghindaran pajak (tax dodging).

Jawaban yang mungkin:

Berkampanye untuk menghentikan 
tax haven (tempat yang memberi 

perlindungan penghindaran pajak) , 
sehingga lebih sulit menyembunyikan 

uang yang harus dibayar kepada 

Pemerintah melalui pajak.

ALAT ‘Tetapi mengapa?’ii

Bagaimana teknik ‘tetapi mengapa?’ bekerja?
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ALAT ‘Pohon’ masalah dan solusi ii

‘Pohon’ masalah dan solusi merupakan alat yang baik untuk menganalisis satu isu dan dapat digunakan dengan 
mudah di dalam kelompok. Pohon masalah memampukan anda untuk mengidentifikasi akar masalah dan 
akibat-akibat utama masalah.  Dengan menggunakan ‘pohon’ solusi, anda dapat mengubah masalah menjadi  
satu tujuan positif untuk advokasi anda, mengubah akar masalah menjadi solusi yang mungkin dan akibat-
akibatnya menjadi manfaat-manfaat potensial. Instruksi yang lebih terinci tentang bagaimana menggunakan 
‘pohon’ masalah dan solusi, lihat Latihan 2 di halaman interaksi pada akhir bab ini.

Ini satu contoh ‘pohon’ masalah yang terfokus pada masalah-masalah 
yang terkait dengan pajak:
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Ini satu contoh pohon solúsi, yang terfokus pada masalah yang 
berkaitan dengan pajak
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Latihan dengan pohon masalah mungkin dapat mengangkat berbagai 
akar dari suatu masalah. Karena itu menyusun prioritas menjadi 
penting supaya anda tidak berlebihan membanting tulang dan berisiko 
menjadi tidak efektif.

Di bawah ini adalah serangkaian daftar pertanyaan yang bermanfaat 
untuk mengidentifikasi isu-isu mana yang harus mendapatkan 
prioritas.iii

Apakah dengan mengerjakan isu tersebut anda dapat:

Sesudah analisis awal masalah anda, akan dibutuhkan riset lebih lanjut untuk:

Memperoleh bukti-bukti yang dapat dipercaya untuk argumen-argumen anda. Pembuat kebijakan 
tidak akan diyakinkan oleh analisis masalah dan solusi anda, sebelum anda mempunyai evidensi yang 
telah diteliti dengan baik, untuk mendukung analisis anda. Meneliti isu-isu perpajakan memang sangat 
menantang. Hal itu menyebabkan kami menyusun satu bab tersendiri (Bab 3), yang memberikan tips dan 
alat-alat yang berguna dalam melakukan riset tentang isu-isu perpajakan. 

Menjustifikasi suatu rangkaian kegiatan khusus untuk organisasi dan mitra-mitra anda 

Temukan fakta dan cerita untuk menggambarkan isu anda. Hal ini penting dalam rangka menjelaskan dan 

meyakinkan baik  pembuat kebijakan, maupun pendukung-pendukung potensial kasus anda.

Menghasilkan perbaikan riil bagi kehidupan masyarakat?

Menyadarkan masyarakat akan kekuatan mereka sendiri?

Menghasilkan sesuatu yang cakupannya dirasakan secara luas dan mendalam?

Membangun organisasi-organisasi dan aliansi-aliansi yang berkesinambungan?

Memberikan peluang kepada perempuan dan orang-orang lain untuk 

mempelajari  dan terlibat dalam politik?

Menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru?

Mendorong kesadaran tentang dan penghargaan terhadap hak-hak?

Mengaitkan perusahaan-perusahaan lokal dengan isu-isu yang berskala 

lebih luas, bahkan bersifat global?

Meningkatkan potensi untuk penggalangan dana?

Memampukan organisasi untuk mengembangkan visi dan misinya?

Menjadi pemenang? Apakah ada sasaran yang jelas, kerangka waktu dan 

solusi kebijakan?

Lakukan riset dan analisis
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Riset untuk advokasi di Sierra Leone ivSTUDI KASUS

Organisasi-organisasi masyarakat sipil di Sierra 
Leone sudah berkampanye pada pemerintahnya 

untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih 

besar dan penerimaan yang meningkat dari sektor 

pertambangan. Sierra Leone kaya sumber-sumber 
mineral dan sejumlah perusahaan pertambangan 
asing memetik  keuntungan, namun negara 
memperoleh sangat sedikit penghasilan dari sektor 

ini, karena keringanan pajak (tax break) yang terlalu 

murah hati dan kemampuan administratif yang 
terbatas.  Walau Sierra Leone mengekspor US $ 145 
juta mineral pada tahun 2007, hanya US $ 10 juta 
tinggal di dalam negeri – itu berarti hanya 5 persen 
dari jumlah penerimaan pemerintah.

Karena gagal memungut pajak dari sektor 
pertambangan, pemerintah berusaha meningkatkan 

pendapatan melalui cara-cara lain. Tahun 2009 
pemerintah memperkenalkan suatu pajak barang 
dan jasa baru (GST) – yang sama dengan PPN (VAT). 
Tidak lama sesudah diperkenalkannya pajak baru ini, 
para aktifis di Sierra Leone mengidentifikasi potensi 

sifat regresif pajak baru ini sebagai masalah serius 
dan mengaitkan isu ini dengan kerja-kerja mereka 
saat ini dalam isu perpajakan sektor pertambangan.

Karena  itu mereka mengupayakan riset untuk 

memperdalam analisis mereka tentang struktur 

perpajakan di Sierra Leone, termasuk untuk melihat 
bagaimana GST dirasakan oleh berbagai konstituen. 
Riset itu muncul pada saat orang-orang yang bekerja 
di perpajakan di Sierra Leone sedang mencari 
cara untuk memperluas dan menguatkan jejaring 
mereka, dan untuk menangani isu-isu perpajakan 
dan pembangunan di luar sektor pertambangan. 
Jadi, disamping mengupayakan pengembangan 
analisis dan melahirkan usul-usul untuk adanya 

pajak alternatif yang adil, yang dapat dibagi dengan 
para pembuat kebijakan, laporan riset itu juga 
dimaksudkan untuk ‘mendukung debat publik dan 
advokasi seputar isu-isu perpajakan yang lebih 
ekstensif dan lebih informatif’. Inilah salah satu 
contoh inisiatif riset untuk advokasi yang proaktif 
dan tepat waktu.
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Langkah 2: Mengkaji konteks eksternal anda

Sebelum anda mencantumkan sasaran-sasaran advokasi anda, anda akan butuh menganalisis konteks 

eksternal. Institusi-institusi, organisasi-organisasi dan individu-individu mana saja yang perlu anda 
pengaruhi, untuk menghasilkan perubahan yang anda cari? Apa konteks politis, -yang dalamnya anda 
bekerja dan bagaimana konteks ini akan mempengaruhi pendekatan yang anda ambil untuk advokasi anda? 
Peluang-peluang mana saja yang muncul, yang harus anda perhitungkan? Bagian ini memberikan beberapa 
tips terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Pada intinya, analisis kekuatan adalah menjaring siapa yang mempunyai kekuasaan paling besar untuk 
menghasilkan perubahan yang anda inginkan dan siapa yang memiliki pengaruh terhadapnya. Hal ini akan 
membantu anda mengidentifikasikan dimana dan ke institusi-institusi dan individu-individu mana akan anda 
arahkan advokasi anda.

Menyusun analisis kekuatan (power analysis)

ALAT Peta/analisis kekuatan

Gambarkan dan berikan label pada satu kotak atau 

lingkaran ditengah sehelai lembaran kertas plano 

untuk merepresentasikan satu pribadi atau satu 

institusi yang paling berkuasa untuk mengadakan 
perubahan pada isu anda. Lalu gambarlah kotak-kotak 
ke arah luar, sedemikian rupa sehingga lingkaran/

kotak yang dekat dengan pusat kertas plano memiliki 

kekuasaan terbesar untuk mengubah kebijakan dan 
lingkaran/kotak di sudut-sudut lembaran adalah 

mereka dengan kekuasaan paling sedikit. Lalu anda 
dapat menggambarkan panah di antara dua lingkaran/

kotak untuk menunjukkan individu-individu atau 
institusi-institusi mana mempunyai hubungan atau 
relasi satu sama lain. Peta kekuasaan ini paling baik  
jika dikembangkan pada satu lembaran kertas plano 
yang lebar sebagai latihan berpartisipasi dalam 
kelompok kecil.

Sebagai contoh: kalau salah satu keprihatinan 
anda adalah untuk memastikan bahwa masyarakat 
sipil di negara anda mempunyai akses terhadap 

informasi mengenai pendapatan pemerintah dari 
pajak yang berasal dari industri pertambangan, 
maka pemerintah akan memainkan peran kunci, 

apabila hal ini harus dilakukan. Sasaran anda 
adalah menteri yang bertanggungjawab terhadap 
keuangan, pegawai negeri yang mendukungnya atau 
mendukung penasihat-penasihat kunci kebijakannya; 
menteri yang bertanggungjawab terhadap dunia 
usaha dan mungkin anggota komisi parlemen yang 

bertanggungjawab terhadap pemantauan kebijakan 
pemerintah di bidang usaha dan investasi. Di negara-
negara tertentu anda dapat memutuskan bahwa 
isteri menteri keuangan mempunyai kekuasaan dan 

pengaruh lebih besar daripada pegawai negeri atau 
anggota parlemen. Analisis ini dapat berpengaruh 
besar pada strategi advokasi anda dan kemana energi 

anda perlu diarahkan.
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Peta kekuasaan akan membantu anda mengidentifikasikan sasaran-sasaran advokasi anda. Sasaran-sasaran 
dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi:

sasaran-sasaran primer (mereka dengan pengaruh paling langsung)

sasaran-sasaran sekunder (mereka yang berpengaruh terhadap sasaran-sasaran primer, atau mereka 

yang punya pengaruh terhadap isu, tetapi tidak sekuat sasaran primer). Sasaran-sasaran sekunder ini 
kadang-kadang dirujuk sebagai ‘yang berpengaruh’ (influentials). Yang berpengaruh dapat ditemukan di 
berbagai tempat dan tidak hanya di antara mereka yang resmi menjadi bagian dari lingkungan langsung 
dari pembuat kebijakan. Termasuk di sini media, anggota parlemen, para donor, pimpinan agama, 
kementerian lain dan serikat-serikat buruh.v

Sambil menggunakan contoh di atas mengenai transparansi penerimaan dari sektor ekstraktif, para menteri 
kabinet pemerintahan saat ini akan menjadi sasaran primer anda sedangkan anggota-anggota parlemen 
mungkin menjadi sasaran sekunder. Anda dapat juga memasukkan saluran atau jurnalis media tertentu 
sebagai sasaran sekunder kalau anda berpendapat bahwa mereka dapat mempengaruhi perdebatan yang 
mendukung peningkatan transparansi penerimaan pajak.
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Sama seperti banyak hal di dalam kehidupan, ada lebih dari satu cara untuk melakukannya! Misalnya, 
untuk makan apel,  anda dapat mengirisnya, memotong-motong, mengupas kulitnya; atau mengunyah 
seluruhnya, biji, kulit dan semuanya. Hal yang sama berlaku untuk alat-alat perencanaan advokasi. Peta 
kekuasaan akan membantu anda mengidentifikasi sasaran-sasaran primer dan sekunder untuk advokasi 
anda. Sementara analisis pemangku kepentingan akan membantu anda mengidentifikasi satu perangkat 
pemangku kepentingan yang lebih luas – bukan hanya sasaran-sasaran saja, akan tetapi juga sekutu-sekutu 
dan penentang-penentang potensial.

Analisis pemangku kepentingan akan membantu anda mengidentifikasi, kepada “siapa“ anda harus 
berbicara, dan dengan siapa anda perlu bekerjasama, agar mengadakan perubahan yang sudah anda 
identifikasikan. Orang-orang ini biasanya dirujuk sebagai pemangku kepentingan, karena mereka 
mempunyai kepentingan atau ‘taruhan’ pada isu itu.
Bagian ini menyiapkan alat-alat untuk membantu anda membuat analisis pemangku kepentingan.
Jenis-jenis pemangku kepentingan lazimnya dipilah-pilah ke dalam kategori-kategori berikut:

Sasaran-sasaran: mereka adalah pengambil 

keputusan, orang-orang yang mempunyai 

kekuasaan untuk mengadakan perubahan yang 

diinginkan, atau orang-orang yang berpengaruh 

terhadap para pembuat keputusan. Beberapa 
pembuat keputusan dapat berubah menjadi 
sekutu, maka jangan  secara otomatis berpikir 
tentang mereka seperti lawan.

Konstituen: orang-orang dengan dan untuk siapa 

anda bekerja, yang secara langsung terkena 
oleh situasi dan dapat diharapkan memperoleh 

manfaat dari advokasi anda. 

Sekutu-sekutu: orang-orang yang memiliki tujuan 
yang sama dengan anda dan dapat membantu 

mempengaruhi atau memberikan tekanan 

terhadap pembuat keputusan. Sekutu bisa CSO, 
lembaga agama, media, organisasi-organisasi 

Mengidentifikasi pemangku kepentingan pajak anda

non pemerintah (LSM), perusahaan-perusahaan 

swasta dll. Mereka bahkan dapat menjadi pembuat 
keputusan kalau anda beruntung!

Para penentang: mereka yang menentang apa yang 

ingin anda lakukan dan akan mencoba menghalangi 

perubahan yang ingin anda lihat.

NB: Ingat, bahwa analisis anda tentang suatu 
institusi perlu dibagi-bagi, karena dapat ditemukan 
sekutu, penentang atau sasaran di dalam satu 

institusi.

Sebelum kita merinci berbagai alat untuk 

memetakan para pemangku kepentingan dan 
menganalisis kekuasaan dan pengaruh mereka 

terhadap proses pengambilan keputusan, marilah 

kita melihat beberapa pemangku kepentingan yang 
secara khusus relevan bagi kegiatan pajak.
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Masyarakat dan para warga

Karena keadilan pajak membantu pengadaan 
pelayanan-pelayanan dasar dan terciptanya 

pemerataan yang lebih besar, tiap orang merupakan 
pemangku kepentingan di dalam kampanye keadilan 
pajak. Karena tiap orang terkena dampak dari 
penerimaan yang rendah atau distribusi yang tidak fair, 
anda dapat menyapa tiap orang di dalam masyarakat 
anda melalui kampanye pajak anda.

Pembayar pajak

Tidak semua pembayar pajak selalu sama, karena itu 

mereka harus diperlakukan sesuai dengan kemampuan 

dan dengan jenis kegiatan mereka. Yang termasuk 
pembayar pajak adalah baik perusahaan-perusahaan 
maupun individu-individu, dan mereka membayar 

pajak langsung atas pendapatan mereka dan/atau 
secara tidak langsung, misalnya atas barang dan jasa. 
Orang-orang termiskin di dalam masyarakat sekalipun 
adalah pembayar pajak melalui konsumsi mereka.

Negara-negara memberikan perlakuan yang berbeda-
beda terhadap pembayar pajak, berdasarkan 
penghasilan mereka atau kemampuan mereka untuk 

membayar, ada sistem yang lebih progresif dan ada 
yang sangat regresif.

Pembayar-pembayar pajak sendiri mungkin merupakan 

pemangku kepentingan yang paling utama karena 
para warga yang sadar akan peran mereka sebagai 
pembayar pajak dapat membentuk kelompok-
kelompok kepentingan dan menuntut transparansi 
dalam menggunakan uang pajak mereka.

Pemerintah

Pemerintah-pemerintah, baik lokal maupun nasional, 

bertanggungjawab terhadap pengembangan dan 
implementasi kebijakan perpajakan domestik. 
Pajak merupakan satu sumber pendapatan vital bagi 
kebanyakan pemerintah, maka sama seperti pejuang 
keadilan pajak, mereka mempunyai kepentingan dalam 
memastikan bahwa pajak dipungut. 

Namun, pendekatan-pendekatan mereka terhadap 
bagaimana pajak harus dipungut sering berbeda 
dengan pendekatan para juru kampanye keadilan 
pajak karena banyak pemerintah sudah cederung 
mendukung formula pajak yang tidak progresif. 
Inilah sebab mengapa para pejuang keadilan pajak 
di seluruh dunia mencoba untuk mempengaruhi 

pemerintah mereka agar mememperkenalkan 

kebijakan perpajakan nasional yang lebih adil. 
Banyak pemerintah memainkan juga peran dalam 
menegosiasikan dimensi-dimensi internasional 

kebijakan perpajakan. Di beberapa negara, para aktifis 
pajak berkeadilan mendorong pemerintah-pemerintah 
mereka untuk mengambil sikap  yang lebih tegas 

di dalam G20, atau sebagai bagian dari G77 dalam 

rangka mendorong peraturan  akuntabilitas yang lebih 

transparan secara internasional untuk perusahaan-

perusahaan multinasional (MNCs).

Terkait dengan perpajakan MNC, bagian-bagian 
pemerintahan yang berbeda dapat mempunyai 

pendekatan yang berbeda pula. Bagian-bagian 
yang berurusan dengan promosi investasi akan 

mendukung lingkungan dengan pajak rendah untuk 
mengurangi beban pajak bagi perusahaan-perusahaan 
multinasional. Yang berurusan dengan peningkatan 
penerimaan pajak dapat menentang hal ini. Karena itu 
memahami posisi dari figur-figur politik yang berbeda 
dan kementerian mereka penting untuk aktifis pajak 
berkeadilan.

Otoritas penerimaan dan 
administrator pajak

Di beberapa negara, otoritas pajak tidak tergantung 
kepada pemerintah, dan mempunyai anggaran dan 

skala gaji sendiri (di negara lain, mereka secara khusus 
merupakan bagian dari kementerian keuangan). 
Otoritas pajak yang independen biasanya memiliki 
sumber daya yang lebih baik dan stafnya dibayar 
lebih baik daripada kementerian  negara yang lain 

karena mereka bersaing dengan sektor swasta untuk 
mendapatkan dan mempertahankan staf mereka. 

‘Apa Siapa’ pemangku-pemangku kepentingan perpajakan
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Namun otoritas pajak di negara-negara Selatan 
masih sangat kurang didanai dibandingkan dengan 

rekan-rekan mereka di Utara. Mereka menghadapi 
keterbatasan kapasitas yang sering menurunkan 

semangat para staf dan kadang menyebabkan 
korupsi.  Cukup sulit bagi otoritas ini untuk mengaudit 
rekening perusahaan-perusahaan domestik yang 
mungkin sedang mencoba menghindari pajak, apalagi 
memasuki neraca-neraca yang rumit dari perusahaan-

perusahaan multinasional dan mengontrol apakah 
mereka me-realokasi laba rugi di antara cabang-cabang 

mereka untuk menghindari pajak.

Forum Administrasi Pajak Afrika (ATAF):  

Badan baru ini, yang didirikan tahun 2009, 

menghimpun 25 organisasi administrasi perpajakan. 
Misi ATAF adalah memobilisasi sumber-sumber 
domestik dengan lebih efektif dan meningkatkan 
akuntabilitas negara-negara Afrika terhadap warga 
Afrika dengan mengusahakan satu perbaikan  
administrasi pajak melalui sharing pengalaman, 
menentukan patokan-patokan dan merevisi praktek-

praktek rekan yang terbaik. Komunike ATAF dapat 
ditemukan pada:

www.oecd.org/dataoecd/31/48/44 109654.pdf

Asia Tax Forum:  

Menurut websitenya, Asia Tax Forum mengumpulkan 
secara teratur pejabat-pejabat senior pemerintah 
dengan ahli-ahli fiskal terkemuka dan perwakilan 
industri. Tujuannya adalah menciptakan satu dialog 
berkelanjutan dan terus-menerus di antara semua 
sektor yang berkepentingan, tentang perkembangan-
perkembangan, studi-studi, isu-isu dan tantangan-

tantangan terakhir mengenai pajak langsung. 
Forum ini menjadikan PPn dan cukai sebagai fokus. 
Lihat www.asiataxforum.org

Frustrasi riil yang mereka hadapi membuat para 
administrator pajak sering lebih menunjukkan dukungan 
kepada aktivis pajak berkeadilan daripada rata-rata 
pegawai negeri lainnya, dan mau membangun hubungan 
dengan para aktivis pajak berkeadilan.  Dengan berbagi 
riset perpajakan dan usulan sistem perpajakan yang 
lebih transparan dan adil, secara tidak langsung dapat 
mempengaruhi pemerintah yang menjadi sasaran anda – 
tergantung dari hubungan antara administrator tersebut 

dan politisi di negara anda.

Perusahaan multinasional (MNC)

MNC adalah pemain besar di bidang ekonomi 
dan pemasok lapangan kerja dan pendapatan di 
kebanyakan negara Selatan. Apalagi, pajak dari MNC 
merupakan sumber pendapatan yang vital yang 

memampukan pemerintah untuk menyediakan 

pelayanan-pelayanan yang wajib dinikmati para 
warga. Namun, MNC cenderung menuntut dan telah 
menerima konsesi pajak yang besar dari pemerintah 
sebagai harga untuk melancarkan kegiatan-kegiatan 

– dan pemerintah-pemerintah risau bahwa investasi 
akan pergi ke tempat lain jika konsesi- konsesi seperti 
itu tidak diberikan. Keringanan pajak semacam 
itu merupakan biaya besar bagi kas pemerintah-

pemerintah Selatan. MNC tertentu tanpa merasa 
takut juga berkecimpung dalam penghindaran dan 
pengelakan pajak seperti yang sudah diuraikan dalam 
Bab 1, yang selanjutnya mengurangi secara drastis  
penerimaan pajak potensial negara-negara Selatan. 
Christian Aid memperkirakan bahwa mispricing dagang 

semacam itu saja sudah menelan biaya US $ 160 milyar 
dalam bentuk kehilangan pendapatan tiap tahun.vi  

MNC terdiri dari perusahaan-perusahaan cabang. 
Struktur perusahaan berbeda-beda sehingga walaupun 
cabang di negara anda dapat dikontrol secara 

ketat oleh kantor  pusat MNC, di kasus lain cabang 
mempunyai otonomi yang cukup besar dan memiliki 

tim staf lokal. Di dalam banyak kasus, cabang-cabang 
terdaftar di bursa saham dan ada pemegang saham 
lokal yang signifikan yang kalah dalam profit shifting 
yang mengurangi dividen mereka dan yang karena 

itu dapat menjadi sekutu-sekutu dari aktifis pajak 
berkeadilan.

Akuntan dan badan-badan akuntansi

Perusahaan-perusahaan akuntansi dapat terdiri 

dari apa saja, mulai dari kantor dengan satu orang 
akuntan yang memberikan pelayanan vital kepada 

perusahaan-perusahaan menengah dan kecil (SMEs) 

sampai pemberi jasa akuntansi dan daftar gaji yang 
berskala besar dan nasional. Tiap perusahaan yang 
terdaftar sampai ambang batas minimum tertentu 
perlu menyiapkan laporan; melampaui ambang batas 
tertentu perusahaan perlu diaudit. Para akuntan 
memberikan kedua jasa tersebut.
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Beberapa perusahaan akuntansi memberi juga 
pelayanan yang memungkinkan kliennya menghindari 

dan mengelak pajak.

Empat Besar: 

Yang paling berpengaruh di antaranya adalah 
apa yang disebut perusahaan akuntansi ‘Empat 
Besar’ (Big Four): Deloitte, KPMG, Ernst & Young 
dan PricewaterhouseCoopers (PwC). Mereka 
semua beroperasi di hampir semua negara, dan di 

kebanyakan negara tax haven. Perusahaan-perusahaan 
multinasional menyiapkan laporannya dengan mereka 
seperti juga banyak perusahaan nasional yang aktif di 
dalam perdagangan asing. Aktifis pajak berkeadilan 
dapat menjadikan ‘Empat Besar’ itu sasaran langsung 
atau memaksa perusahaan-perusahaan klien mereka 

untuk mempengaruhi.

Kebanyakan, kalau bukan semua akuntan adalah 

anggota asosiasi-asosiasi profesional, seperti 
Institutes of Chartered Accountants; dan cabang-
cabang nasional dari badan-badan akuntansi global 

seperti Association of Chartered Certified Accountants 

(ACCA) dan the Federation of Francophone Certified 
Accountants (FIDEF). Beberapa dari asosiasi-asosiasi ini 
menyelenggarakan program-program pengembangan 

kemampuan untuk akuntan-akuntan dan auditor 

pemerintah di negara-negara selatan. Asosiasi-asosiasi 
ini terwakili dalam International Accounting Standards 
Board (IASB) dan badan-badan terasosiasi dengannya 
(lihat bagian berikut). Sebagai anggota asosiasi, 

mereka dapat mengadopsi mosi-mosi, yang diajukan 
oleh para anggota mereka – jadi para aktifis pajak 
berkeadilan dapat membangun aliansi dengan badan-

badan nasional ini.

International Accounting Standards 
Board (IASB)

IASB adalah organisasi akuntan-akuntan yang 
menyusun peraturan, yang menetapkan bagaimana 

perusahaan-perusahaan harus membuat laporan 

tahunannya. Lebih dari 100 pemerintah di seluruh 
dunia cenderung untuk menandatangani temuan-

temuan mereka menjadi undang-undang. Sekarang 
ini, perusahaan-perusahaan multinasional hanya 
mempublikasikan laporan-laporan global yang 

sangat mempersulit otoritas pajak di negara-
negara berkembang untuk mengidentifikasi, di 
mana perusahaan-perusahaan tersebut mendapat 

keuntungan mereka dan karena itu berapa banyak 

pajak yang harus mereka bayar di negara mereka. 
Kurangnya transparansi ini memungkinkan 

perusahaan-perusahaan ini untuk meminimalisasi 

pembayaran pajak mereka, melalui berbagai 
mekanisme pelaporan yang kreatif. Organisasi-
organisasi yang berkampanye untuk keadilan pajak 
sudah menjadikan IASB sasaran untuk menyusun suatu 
standar pelaporan negara demi negara. Pada saat 
perangkat ini disusun, IASB tengah menyelenggarakan 
konsultasi terhadap proposal untuk standar pelaporan 

negara-demi-negara di sektor ekstraktif.

Karena komponen kunci dari kedaulatan Negara adalah kemampuan mengumpulkan pendapatan, 
negara-negara yang menerapkan  kerahasiaan finansial merongrong  kemampuan negara-negara lain 
untuk melakukan hal ini. Terkenal sebagai tax havens, negara-negara atau wilayah-wilayah otonom 
ini memberikan juga pelayanan finansial rahasia kepada perusahaan-perusahaan non-residen yang 
mengakibatkan negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju kehilangan pajak dalam jumlah 
besar, pajak yang disembunyikan dari otoritas perpajakan. Yurisdiksi kerahasiaan menghasilkan pendapatan 
yang signifikan dari pungutan registrasi tahunan yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan rahasia 
sementara penduduk setempat sering membayar pajak tidak langsung dan beberapa pajak langsung yang 
tinggi. Tidak semua yurisdiksi kerahasiaan memberikan derajat kerahasiaan yang sama, beberapa lebih 
buruk daripada yang lain. Dalam pada itu, penduduk dari banyak yurisdiksi kerahasiaan ingin menemukan 
satu strategi jalan keluar dari perdagangan rahasia ini.

Pemerintah dengan yurisdiksi kerahasiaan negara
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Dana Moneter Internasional 
(International Monetary Fund, IMF)

IMF memiliki pengaruh besar terhadap perumusan 
kebijakan ekonomi negara-negara berkembang 
termasuk terhadap pendekatan-pendekatan 

perpajakan. Dulu, melalui persyaratan yang dikaitkan 
dengan pinjaman-pinjamannya dan pengaruh laporan-
laporannya terhadap  kepercayaan investor, 

IMF mampu mempromosikan secara efektif 
‘konsensus pajak’ yang sudah didiskusikan di Bab 1. 
Hal ini mengakibatkan pengurangan tarif pajak 
perusahaan, termasuk keringanan pajak yang luas bagi 
investor-investor asing, pengurangan pajak ekspor dan 
impor melalui liberalisasi perdagangan dan melalui 

pengenalan ekspansi pajak-pajak penjualan 
(yang sering regresif) seperti PPN.vii  

Bukti-bukti belakangan ini nampaknya menunjukkan 
bahwa IMF mengambil posisi yang sedikit berbeda 
dalam isu-isu ini.

Bank Dunia

Bank Dunia memiliki agenda serupa dengan IMF 
melalui pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi 
negara-negara berkembang. Yang membuatnya 
berpengaruh secara khusus adalah caranya membuat 

peringkat: Menjalankan Perusahaan (Doing Business 

Ranking) (www.doingbusiness.org), yang digunakan 

oleh pemerintah-pemerintah di seluruh dunia sebagai 

standar untuk mengukur kebijakan bisnis dan ekonomi 
suatu negara. Peringkat ini memperhitungkan waktu 
dan upaya yang dibutuhkan untuk mendirikan dan 

mempertahankan suatu perusahaan, memberi 

semangat kepada pemerintah-pemerintah untuk 

mengeliminasi ‘red tape’ (birokrasi yang berbelit-belit); 
yang termasuk didalamnya juga ialah 
indikator-indikator kebijakan pajak.

Organisasi Kerjasama dan 
Pengembangan Ekonomi (OECD)

OECD adalah suatu kelompok yang terdiri dari sekitar 
30 negara demokrasi  terkaya dan paling berkuasa. 
Berbasis di Paris, sekretariat OECD telah mengadopsi 
kebijakan dan administrasi pajak sebagai fungsi inti. 
Termasuk di sini mengorganisasikan nasihat dan 
bantuan teknis bagi negara-negara berkembang.

OECD juga merupakan pembuat standar internasional 
untuk kebijakan perpajakan: panduan-panduannya 
dalam hal transfer-pricing digunakan oleh otoritas 

pajak untuk memperkirakan kegiatan-kegiatan 
pergeseran laba (profit-shifting) oleh perusahaan, 

dan model perjanjian-perjanjian pajaknya menjadi 
landasan  untuk kesepakatan-kesepakatan bilateral 

mengenai kerja sama dan informasi perpajakan.  
Badan OECD yang bernama Global Forum on 
Transparency and Exchange of  Information for Tax 
Purposes menyusun standar-standar global yang 

digunakan untuk melakukan assessment terhadap tax 

havens, dan melaksanakan assessment tersebut.  
Tentu saja standar-standar OECD didesain demi 
kepentingan negara-negara kaya, namun OECD 
juga menjangkau negara-negara berkembang untuk 
berusaha mempertahankan status dominannya di 

dalam dunia perpajakan internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB (UN)

Komisi Ahli PBB untuk Kerjasama Intenasional 
dalam Urusan Pajak (United Nations Committee 
of Experts on International Cooperation in Tax 
Matters), sebagai suatu bagian dari Dewan Ekonomi 
dan Sosial (ECOSOC), adalah badan penting lain di 
bidang perpajakan internasional. Dengan mandat 
untuk memperhatikan secara khusus kepentingan-
kepentingan negara-negara berkembang, komisi ini 
juga mempunyai model perjanjian pajak yang berbeda 
dengan perjanjian OECD yang memberikan lebih 
banyak peluang kepada negara berkembang untuk 

memungut pajak dari MNC. 

Karena komisi ini adalah sebuah komisi ahli,

dan bukannya badan antar-pemerintah, status Komisi 

PBB ini barangkali lebih rendah daripada status OECD 
dan para anggotanya tidak memiliki mandat resmi dari 
negara-negaranya. Semua itu dapat berubah di tahun 
2011 karena kelompok negara berkembang dalam G77 

mendorong agar status komisi ditingkatkan melalui 
ECOSOC.
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Para pengacara/badan-badan legal

Seperti halnya para akuntan, pengacara merupakan 
profesi vital untuk mempertahankan integritas 
hukum yang mengatur negara-negara. Pengacara 
pajak dapat menegosiasikan perjanjian-perjanjian 
pajak yang baik, tetapi ada juga yang terlibat dalam 
membuat draft undang-undang yang memungkinkan 
perusahaan-perusahaan besar dan individu-individu 

kaya mempertahankan pendapatan dan aset-aset 

mereka bebas pajak. Beberapa pengacara juga 
menangani dan menciptakan trust account (rekening  

antara) untuk klien mereka, dan terkadang secara aktif 
mempromosikan yurisdiksi kerahasiaan dan tax haven 

bagi kliennya.

Pengadilan

Sistem yudisial menafsirkan undang-undang dan 
merupakan tangan pemerintah dalam urusan legal, 

termasuk semua mahkamah dan pengadilan. 
Seorang penuntut umum dapat mendakwa pelanggar-
pelanggar pajak yang serius dan menangani korupsi 
dan penyuapan, demikian pula pencucian uang, 

namun tidak aktifnya aparat pengadilan dapat 
menurunkan semangat para petugas untuk menangani 

urusan perpajakan. 

Bankir 

Wilayah hukum undang-undang rahasia perbankan 
seperti Austria, Dubai dan Swis, demikian pula 
kerahasiaan finansial di Jersey, Guernsey dan 
Kepulauan Cayman menghalangi penguasa-penguasa 

pajak untuk menelusuri penipuan  pajak yang dicurigai 
atau pelarian kekayaan yang dilakukan secara koruptif. 
Karena bank-bank memainkan peran krusial dalam 

memfasilitasi kredit dan simpanan untuk individu-
individu dan perusahaan-perusahaan, beberapa bank 

sudah kedapatan menjadi fasilitator besar untuk 
korupsi, penghindaran pajak dan jenis-jenis aliran 
finansial lain yang terlarang.

Individu-individu dengan nilai  

netto tinggi

Di kebanyakan negara, individu-individu penghindar 
pajak yang paling besar termasuk ke dalam kategori 
orang-orang yang memiliki asset keuangan lebih dari 

US $ 1 juta. Di seluruh dunia terdapat sekitar 10 juta 
orang semacam itu, sementara Afrika memiliki sekitar 

860.000 orang kaya dengan jumlah kekayaan pribadi 
seluruhnya sebesar US $ 747 milyarviii. Orang-orang 
Afrika Selatan memiliki lebih dari setengah kekayaan 
ini. Diperkirakan 30 persen kekayaan individual di 
dunia ini secara tetap berada di luar jangkauan, yang 
bila tidak diungkapkan, tidak akan dikenakan pajak, 
karena tersembunyi dalam rekening-rekening rahasia.

Serikat Buruh

Anggota serikat buruh juga merupakan pembayar 
pajak biasa oleh karena itu organisasi-organisasi 
ini sering terlibat dalam perdebatan politik sekitar 
kebijakan perpajakan. Di banyak negara mereka 
berjuang menentang pajak regresif seperti PPN, 
demikian pula menuntut pengenaan pajak yang lebih 
tinggi dan lebih efektif kepada individu-individu dan 
perusahaan-perusahaan dengan pendapatan tinggi. 
Mereka dapat menjadi sekutu-sekutu yang bermanfaat 
bagi aktifis pajak berkeadilan.

Kelompok Hak-hak Asasi Manusia 
(HAM)

Ada hubungan yang erat antara penghindaran pajak 
(tax dodging) dan korupsi. Misalnya penghindaran 
pajak berdampak pelanggaran hukum dengan 
memastikan bahwa seseorang dapat lolos dari 
hukum; perusahaan dan individu kaya mengharapkan 
perlindungan dari elit politik untuk menjamin bahwa 
sistem perpajakan menguntungkan mereka; dan 
kerahasiaan tax haven membantu baik dengan 

penghindaran pajak maupun dengan korupsi. 
Hak-hak ekonomi juga dilanggar bila negara tidak 
mampu memenuhi kewajibannya karena sistem 
pajak yang lemah dan tidak fair. Karena itu, banyak 
agenda kelompok-kelompok hak asasi manusia yang 

bersinggungan dengan agenda kelompok aktifis pajak.
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Memetakan dan menganalisis pemangku kepentingan 
pajak anda

Bagian ‘Apa Siapa’ di atas didesain untuk memberikan kepada anda satu cita-rasa mengenai beberapa 
pemangku kepentingan khusus dalam isu pajak. Apabila anda telah mengidentifikasikan pemangku 
kepentingan mana yang relevan untuk isu pajak, yang sudah anda pilih untuk ditangani, mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan berikut akan membantu:ix

Kelompok-kelompok profesi 
atau organisasi mana yang 

relevan?

Apakah kepentingan atau 
taruhan mereka dalam isu 

pajak yang  menjadi fokus 
anda?

Apakah posisi mereka dalam 

kaitan dengan isu anda?

Apendiks 2 menyajikan satu peta terinci mengenai pemangku-pemangku kunci kepentingan pajak 
yang relevan dengan isu pelaporan negara-demi-negara, dalam satu tabel yang didesain untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan di atas. Anda dapat memikirkan pembuatan satu tabel yang sama, 
dengan memasukkan pemangku-pemangku kepentingan yang relevan dengan tiap isu pajak 
yang sedang anda kerjakan.

Begitu anda sudah memetakan pemangku-pemangku kepentingan yang relevan dengan pajak, 
anda dapat membuat analisis yang lebih rinci terhadap pemangku-pemangku kepentingan ini dengan 
menggunakan  alat di bawah ini: tabel analisis pemangku kepentingan. Hal ini akan membantu anda 
memahami pentingnya isu bagi tiap pemangku kepentingan dan kadar pengaruh mereka terhadap 
perubahan yang ingin anda lihat. Hal itu akan membantu anda mengidentifikasi:

Sejauh mana tiap kelompok 
setuju dengan posisi anda 
(dalam satu skala dari L=low 

(rendah), M=medium, H=high 

(tinggi) kadar persetujuan.)

Sejauh mana isu itu penting 
bagi mereka (dalam skala dari L 

= low, rendah, M = medium, H 

= high (tinggi) prioritasnya). 

Tingkat pengaruh mereka 
terhadap isu khusus (dalam 

skala L= low, rendah, M 

= medium, dan H = high 

(pengaruh yang besar)
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ALAT Tabel analisis pemangku kepentinganx

Tabel ini mengilustrasikan satu analisis pemangku kepentingan dalam isu memperkenalkan satu pajak barang 
dan jasa (GST) di Sierra Leone – yang disusun oleh Christian Aid di Sierra Leone. Ini merupakan versi yang 
disederhanakan – versi aslinya akan lebih bernuansa – akan tetapi itu merupakan cara yang bermanfaat untuk 
mulai berpikir tentang pemangku-pemangku kepentingan anda.

Pemangku 
kepentingan

Apa kepentingan 
mereka dalam isu ini?

Sejauh mana kita 
setuju dengan isu ini?

Berapa penting isu 
ini bagi mereka?

Berapa besar 
pengaruh 
mereka?

Mereka yang 

langsung terkena: 
warga miskin

Mereka mengeluarkan 

sebagian besar pendapatan 

mereka untuk membeli barang 

dan jasa yang sekarang akan 
dikenakan pajak: karena 
secara proporsi pendapatan 

mereka yang dipajaki GST 
lebih besar daripada proporsi 

orang kaya. Karena itu, pajak 
akan membuat mereka lebih 

miskin.

L M H

Berdampak paling parah 

pada kelompok ini, sehingga 

kita harus bekerjasama 
dengan mereka sebagai 

kelompok inti.

L M H

Karena dampak yang 

besar

L M H

Pemerintah 

cenderung 

mengabaikan suara 

orang termiskin 

dalam masyarakat 

walau potensi untuk 
perubahan sudah 

dikerahkan secara 

efektif

Pembuat keputusan 

pemerintah dan 

negara

Kementerian 

Keuangan, dan 

otoritas pendapatan 

negara.

Mereka butuh meningkatkan 

pendapatan untuk pelayanan-

pelayanan dan infrastruktur 
tetapi mereka menentang 

peningkatan tarif pajak 
perusahaan yang lebih tinggi 
termasuk disektor ekstraktif. 
Sebaliknya mereka telah 

memperkenalkan pajak barang 
dan jasa (GST)

L M H

Rendah sampai medium 
karena kita berbagi tujuan 
mengurangi ketergantungan 

pada bantuan dan 

meningkatkan pendapatan 

dari pajak tetapi kita 
menolak ciri regresif pajak 
ini, cara melaksanakannya 

dan level yang ditetapkan.

L M H

Karena konsesi yang 

diberikan kepada sektor 

ekstraktif yang tidak 
cukup menghasilkan 

pemasukan dan 

membutuhkan uang 

untuk berinvestasi 

dibidang infrastruktur, 
dll.

L M H

Bertanggung jawab 
terhadap kebijakan 
perpajakan dan 
sangat dipengaruhi 

oleh kantor presiden

Organisasi 
masyarakat sipil: 
Koalisi advokasi 

(termasuk NACE dan 
BAN)

CSO telah lama mengadvokasi 
keadilan dan transparansi 

didalam pertanggungjawaban 
pemerintah dan akuntabilitas 

yang lebih besar dari sektor 

ekstraktif. Mereka adalah 
bagian dari satu koalisi yang 

sduah mulai memandang 

isu pajak secara lebih umum 
di Sierra Leone termasuk 

meminta pemerintah 

mengurangi GST baru dari 15 
persen menjadi 10 persen.

L M H

Sekutu-sekutu alami

L M H

Mereka melihat hal 

ini sebagai isu kunci 

pembangunan

L M H

Sekarang rendah 

tetapi jika dimobilisasi 
dapat meningkatkan 

pengaruhnya

Kementerian Inggris 
untuk Pembangunan 

Internasional (DFID)

DFID adalah pemain besar 
dan sudah menginvestasi 

banyak sumber daya 

untuk pengembangan GST, 
pengumpulan pajak, dll

L M H

Setuju akan kebutuhan 
untuk memperbaiki 

kebijakan perpajakan dan 
mengurangi ketergantungan 

pada bantuan tetapi 

CSO-CSO merasa tarif 
terlalu tinggi, dan kurang 
jelas disektor mana akan 
bermanfaat. DFID kurang 
senang dengan tantangan 

dari sejumlah CSO

L M H

Mereka telah banyak 

berinvestasi, baik sumber 

daya finansial maupun 
secara politis.

L M H

Salah satu pemain 

besar di Sierra Leone
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Menganalisis konteks dan peluang kebijakan

Selain menganalisis siapa yang memiliki kekuasaan terhadap isu anda dan/atau siapa, yang mempunyai 

kepentingan dengannya, anda perlu juga menganalisis kebijakan-kebijakan dan proses-proses kebijakan 
mana yang anda butuhkan untuk mempengaruhi proses perubahan yang anda cari – khususnya pada tingkat 
nasional. Pembuat kebijakan nasional misalnya, tidak dapat beroperasi dalam suatu lingkungan yang vakum. 
Bahkan kalau anda mampu meyakinkan mereka akan perlunya perubahan dalam isu tertentu, mereka hanya 

dapat melaksanakan perubahan itu, melalui kebijakan yang ditetapkan atau saluran-saluran dan proses-
proses legislatif. Apabila anda tidak mengaitkan usul-usul perubahan anda kepada satu kesempatan politis 
khusus atau proses-proses kebijakan yang tersedia bagi pembuat kebijakan di negara anda, anda mungkin 
tidak akan diperhatikan.

Hal-hal berikut adalah pertanyaan kunci yang harus dihadapi di dalam analisis konteks kebijakan anda:

Kebijakan mana saja yang 
berpengaruh terhadap 

masalah atau situasi yang anda 

coba hadapi?

Kebijakan-kebijakan mana 
saja yang paling berpengaruh 
terhadap masalah dan yang 

paling membantu dalam 

menyelesaikan masalah, 

apabila  diubah? (hal ini akan 

membantu anda membuat 

prioritas mengenai fokus 
kegiatan advokasi anda)

Analisis konteks politik untuk advokasi anda, bukanlah sesuatu yang anda lakukan hanya ketika anda 
untuk pertama kali mengembangkan strategi advokasi anda. Analisis itu harus terus berkelanjutan selama 
berlangsungnya strategi advokasi anda karena politik dan kebijakan-kebijakan selalu berubah-ubah – 
tidak bergantung pada advokasi anda! Contohnya, pemilihan umum dan perubahan pemerintahan dapat 
mengubah dalam sekejap konteks politik advokasi anda.

Untuk memperoleh nasihat dan dukungan lebih lanjut terhadap analisis  konteks kebijakan bagi advokasi 
anda, lihatlah Monitoring Government Policies: A Toolkit for Civil Society Organisations in Africa oleh Cafod/
Christian Aid/Trocaire (http://cdg.lathyrus.co.uk/docs/MonitorGovPol.pdf)

Bagaimana status kebijakan 
yang ingin anda ubah itu saat  

ini? Apakah sudah tertuang 

dalam undang-undang? Atau 

hanya merupakan kebijakan 
yang diadopsi atau posisi 

pemerintah sekarang ini?

Mekanisme mana saja 
diperlukan untuk menghasilkan  

perubahan kebijakan? (ini bisa 
lokal, nasional, regional atau 

internasional – atau kombinasi 
dari ini semua)

Bagaimana perubahan 

terhadap kebijakan ini telah 
terjadi di masa lalu di negara 
anda?

Apakah ada kesempatan 

untuk mengubah kebijakan 
dalam waktu dekat (misalnya, 
satu undang-undang yang 

dikeluarkan parlemen tentang 

sektor  pertambangan, atau 

satu pemilihan umum)?

Bagaimana  dan di mana anda 

dapat memperoleh informasi 
lebih lanjut mengenai suatu 
kebijakan?
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Langkah 3: Menetapkan tujuan, sasaran, 
dan indikator perpajakan anda

Begitu anda sudah mengidentifikasi masalah dan solusi serta menganalisis sasaran, pemangku kepentingan 
dan kebijakan, serta konteks politik dan peluang-peluang, tiba waktunya untuk menyusun ini dalam suatu 
strategi advokasi yang lebih luas. Langkah berikut biasanya dilakukan untuk mengembangkan tujuan-tujuan 
dan sasaran-sasaran anda dan menyusun indikator-indikator untuk mengukur kemajuan anda.

Tujuan adalah pencapaian menyeluruh dari proyek, gambaran besar, 
visi mengenai apa yang pada akhirnya anda coba gapai (misalnya ‘untuk 
memastikan bahwa pemerintah mengusahakan pendapatan yang cukup 
melalui pajak, untuk memberikan pelayanan dasar kepada warga, termasuk 
kepada mereka yang  paling miskin dan rentan’). Ini adalah sesuatu yang 
bersifat jangka  panjang dan memberikan arahan serta membantu anda dan 
jejaring atau koalisi anda untuk mengetahui ke mana anda tengah melangkah, 
pada umumnya selama beberapa tahun. Anda akan perlu merencanakan 
strategi advokasi atau road map (peta perjalanan) untuk menunjukkan 
bagaimana anda bisa sampai ke situ. Proyek advokasi anda akan membantu 
pencapaiannya akan tetapi tidak harus bekerja sendirian dan terisolasi. Tujuan 
anda harus juga mencerminkan misi dan visi organisasi atau jejaring anda.

Tujuan mengacu kepada manfaat yang akan dirasakan oleh mereka yang 
terkena satu isu sedangkan sasaran-sasaran sering mengacu kepada 

perubahan-perubahan yang diinginkan di dalam kebijakan dan praktik-praktik 
yang akan membantu pencapaian tujuan.

Mengembangkan tujuan? Definisi

‘Tujuan’ (goal):

pencapaian menyeluruh 

prakarsa advokasi

‘Sasaran’ (objective):

hal-hal khusus yang harus 

dilakukan dalam jangka 
pendek dan menengah, dalam 

perjalanan menuju tercapainya 
tujuan menyeluruh.

Tujuan perpajakan Christian Aid Ghana:

‘Peningkatan pendapatan pajak untuk pembangunan dan pengurangan 
kemiskinan, dengan memastikan satu sistem perpajakan yang patut, 

peka-gender, adil dan transparan’

Tujuan Koalisi CSO Nicaragua di bawah pimpinan 

Coordinadora Civil dan IEEPP:

‘Untuk memastikan redistribusi pendapatan yang adil dan peningkatan 

transparansi di Nicaragua’

Tujuan Filipino Freedom from Debt Coalition dalam 

konteks kampanye Yubileum 2000 ‘Recall the Debt’:
‘Merealisasikan reorientasi anggaran (misalnya alokasi yang lebih besar 

untuk kesehatan dan pendidikan) perpajakan progresif dan pembaruan 

lain yang terkait dengan tujuan pembangunan yang sesungguhnya’.

Tujuan Tax Justice Network Africa:

‘Untuk mengembangkan sistem perpajakan yang adil, demokratis dan 

progresif di Afrika’

Tujuan kampanye perpajakan Christian Aid:

‘Untuk menantang dan mengubah sistem dan struktur perpajakan 

internasional, yang membelenggu rakyat dalam kemiskinan’ 

Tujuan program SOMO Keadilan ekonomi dan 

Reformasi:

‘Sistem perpajakan nasional dan internasional lebih mendukung 
pembangunan. CSO di seluruh dunia sudah memperkenalkan riset 

advokasi pajak yang adil di dalam kegiatan mereka’

Contoh tujuan-tujuan
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Sasaran adalah perubahan khusus yang ingin anda lihat dan perubahan yang akan mendorong 

kemajuan ke arah tujuan akhir. Sasaran yang baik akan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan 
upaya-upaya advokasi anda.
Di Ghana, di mana tujuan advokasi adalah ‘peningkatan penerimaan pajak untuk pembangunan dan 
pengurangan kemiskinan dengan memastikan suatu sistem perpajakan yang berkeadilan, peka-jender, 
fair dan transparan’, Christian Aid dan mitra-mitranya telah mengidentifikasi empat sasaran menuju 
pencapaian tujuan:

Sasaran dapat bersifat jangka panjang 
atau jangka pendek dan dibuat 
pentahapan yang sesuai – sasaran 
jangka panjang yang ditetapkan 
sejak awal dapat membuat anda 
tetap bersemangat untuk melakukan 

advokasi. Sasaran jangka panjang 
biasanya terfokus pada perubahan 
kebijakan atau praktik dari institusi, 
sementara sasaran jangka pendek 
dapat difokuskan kepada perubahan 
sikap, peningkatan kesadaran, 

mengagendakan suatu isu, 

membangun konstituen pendukung 
atau gerakan untuk perubahan dan 

lain-lain. Kadang-kadang anda perlu 
mencapai beberapa sasaran jangka 
pendek dahulu sebelum anda dapat 

meraih sasaran-sasaran jangka  
panjang.xi

Sebagai contoh,jika tujuan CSO 
di Nigeria yang giat untuk pajak 
berkeadilan adalah akuntabilitas dan 

transparansi yang lebih baik pada 

‘Adanya peraturan pajak yang lebih baik, yang mendukung pertumbuhan sektor informal’

‘Adanya kerangka insentif pajak yang lebih baik yang mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk 

taat dalam pembayaran pajak’

‘Adanya peningkatan efektivitas mekanisme untuk memantau transfer pricing’

‘Adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi yang terkait dengan pendapatan dari minyak’.

Menjelaskan apa yang ingin anda capai dengan advokasi 
anda – menetapkan sasaran-sasaran ‘SMART’ anda

pendapatan dari minyak bumi maka 

sasaran jangka panjangnya dapat 
saja bahwa pemerintah Nigeria 
meneliti, mendokumentasikan 
dan berbagi informasi mengenai 
pendapatan dari pajak setiap tahun 
sejak tahun 2013. Ini menuntut 
adanya jumlah konstituen pendukung 
yang lebih banyak di Nigeria atau 
pada kelompok kepentingan khusus 
sehingga dapat terlaksana. 
Dengan demikian maka memperoleh 
dukungan itu menjadi sasaran 
dari jangka pendek sampai jangka 
menengah. Bahkan mungkin 
dibutuhkan legislasi, misalnya adanya 

Undang-undang Pertambangan 
sehingga hal itu juga dapat menjadi 
sasaran jangka menengah.

Sasaran advokasi sebaiknya 

dikembangkan berdasarkan solusi. 
Organisasi Masyarakat Sipil sering 
dikritik karena berkampanye 
menentang kebijakan atau praktek 
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pemerintah atau korporasi tanpa 

memberikan alternatif-alternatif 
yang realistis. Advokasi Anda dapat 
menjadi lebih berbobot jika Anda 
memberikan solusi yang realistis 
dan berkualitas. Masyarakat juga 
cenderung menanggapi lebih baik 

advokasi atau kampanye yang 

memberikan jalan keluar untuk 
perbaikan dimasa depan daripada 

pendekatan yang bersifat negatif 
seperti slogan ‘asal katakan tidak’. 
Sambil menggunakan contoh 

mengenai pendapatan Nigeria dari 
minyak seperti di atas, sasaran yang 
dapat diusulkan dan bersifat solutif 
adalah  mengusulkan adanya undang-

undang pertambangan. 

Untuk mengembangkan rumusan 
sasaran yang baik, biasanya 

dilakukan dengan menjadikan 
rumusan tersebut bersifat SMART 
(= specific, khusus; measurable, 

terukur; achieveable, dapat 

terlaksana; realistic, realistis; dan 

timebound terikat pada waktu). 
Rumusan sasaran yang SMART 
hanya merupakan satu perangkat 

kriteria yang berfungsi sebagai 
alat bantu untuk mengukur 

keberhasilan kegiatan Anda. Tidak 
semua organisasi ingin mengukur 

kegiatannya dengan alat khusus 

yang diambil dari manajemen 
proyek (project management) 

ini. Namun menggunakan kriteria 
untuk mengukur suatu rumusan 

sasaran merupakan ide yang baik – 
karena dengan cara ini anda dapat 

mengukur dan memonitor kemajuan, 
merayakan keberhasilan anda dan 

menjustifikasi kegiatan-kegiatan 
anda. Anda perlu bertanya kepada 
diri anda sendiri, apa yang dapat 

dicapai dan realistis di dalam konteks 
anda – itu adalah satu cara menilai 
rumusan sasaran Anda. Sasaran-
sasaran tersebut tentu saja dapat 
berubah dalam perjalanan waktu 
tergantung kepada perkembangan.

Khusus: didefinisikan secara jelas, berhati-hati, dan membantu agar kegiatan advokasi bisa lebih fokus.
Terukur: dapat dikuantifikasikan dan diverifikasi sehingga memberi kepastian  bahwa sasaran anda dapat 
dievaluasi.

Dapat terlaksana: apakah ada kemungkinan terjadi perubahan, artinya apakah sasaran advokasi anda layak 
diupayakan dan bukan hanya sesuatu yang membuang tenaga saja? Apabila anda merasa sasaran anda tidak 
dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu, anda dapat  mengidentifikasi sasaran-sasaran jangka pendek 
yang dapat dijadikan batu loncatan untuk menelorkan perubahan mendasar dalam jangka waktu yang lebih 
panjang.

Realistis: perkirakan kemungkinan-kemungkinan – seberapa jauh dapat terjadi perubahan?
Sambil memperhatikan sumber daya manusia dan finansial yang anda miliki dan konteks eksternal?

Terikat waktu: membuat jangka waktu itu bermanfaat, dengannya anda dapat membuat rencana 
dengan lebih efektif, akan tetapi sekali lagi hal itu tidak kaku dan dapat bergeser untuk merefleksikan 
perubahan konteks eksternal dan kemajuan yang sudah dibuat. Kalau anda tidak dapat mencapai sasaran anda 
pada waktu yang direncanakan, anda masih dapat memutuskan untuk melanjutkannya, tetapi setidak-tidaknya 
hal itu mendorong anda untuk merefleksikan mengapa hal itu  dapat terjadi dan apakah cocok melakukan 
perubahan pendekatan cocok.

Menjadi SMART
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Tabel di bawah ini memperlihatkan beberapa contoh sasaran advokasi pajak yang SMART. Kolom kiri 
menunjukkan tujuan SMART dan kolom kanan menjelaskan bagaimana pencapaian sasaran ini berkaitan 
dengan masalah.

Cobalah kembangkan  beberapa contoh anda sendiri (lihat Latihan 5, pada halaman interaksi).
Untuk tiap sasaran, cobalah mengidentifikasi target – yaitu institusi pembuat keputusan atau badan yang 
mampu menghasilkan perubahan atau implementasi kebijakan yang diinginkan.

Contoh-contoh sasaran advokasi pajak yang SMART

Sasaran SMART
Bagaimana hal ini menangani 
masalah?

Nasional

Pada akhir tahun, lima artikel mengenai isu penghindaran 
pajak yang mengutip pendapat dari perwakilan jejaring 
CSO kita telah dipublikasikan surat kabar nasional

Ini akan menempatkan isu advokasi kita dalam sorotan 
dan menjadi landasan untuk meningkatkan perdebatan 
publik

Pemerintah Filipina mengeluarkan tarif tunggal cukai 
untuk produk rokok dan mendaftarkan cukai sebagai 
inflasi di tahun XX

Ini akan meningkatkan pendapatan dan mengurangi 
kematian terkait dengan merokok dan biaya kesehatan

Pemerintah Rwanda menghapus PPN untuk pembalut 
wanita pada tahun 2012

Ini akan menjadi satu langkah dalam perjuangan yang 
lebih luas  untuk mencapai kesetaraan gender di dalam 

sistem perpajakan, dengan menghilangkan pajak atas 
satu item esensial, yang digunakan hanya oleh wanita

Regional

Uni Eropa mendukung pelaporan  negara-demi-negara 
oleh MNC pada tahun 2011  dan mendorong secara aktif 
adopsinya oleh IASB pada tahun 2012.

Ini akan meningkatkan tekanan pada IASB untuk 
menerima standar pelaporan negara-demi-negara. Kalau 
diimplementasikan, hal ini akan lebih mempersulit MNC 
untuk menghindari pajak dengan cara memanipulasi 
keuntungan mereka yang dilaporkan

Negara-negara Masyarakat Afrika Timur menyetujui level 
tertinggi pengecualian pajak di zona-zona bebas pajak 
yang sama pada tahun 2012.                   

Ini akan membatasi persaingan antara negara-negara 
Afrika Timur untuk menawarkan jeda pajak yang makin 
rendah dalam rangka menarik investor. Pada gilirannya 
ini dapat berarti adanya tambahan pendapatan 
pemerintah untuk biaya-biaya sosial.

Global

Memastikan adopsi standar pelaporan keuangan 
internasional negara-demi-negara oleh IASB pada tahun 
2012.                                                          

Ini akan mempersulit MNC untuk menghindari pajak 
dengan memanipulasi keuntungan mereka yang 

dilaporkan.

Memastikan adopsi persetujuan multilateral untuk 
mengembangkan dan mengimplementasikan satu sistem 

pertukaran informasi pajak otomatis pada tahun 2012.                                                                  

Ini akan mempersulit MNC dan orang-orang kaya untuk 
menyembunyikan pendapatan mereka yang terkena 

pajak di wilayah/negara yang mempunyai hukum 
kerahasiaan pajak.
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Anda harus mendesain indikator kemajuan untuk tiap sasaran, sambil bertanya‚ bagaimana saya akan 
mengetahui bahwa saya sudah mencapai tujuan saya?’

Mengukur dampak kampanye advokasi dapat memakan waktu bertahun-tahun.

Bisa jadi cukup sulit untuk mengetahui kapan harus memberikan penghargaan untuk keberhasilan 
membuat perubahan karena kegiatan advokasi tertentu, jika terdapat banyak faktor lain yang juga 
membantu pencapaian keseluruhan tujuan dan sasaran anda . Tetapi jika sasaran dan indikator anda 
SMART,  kontribusi organisasi anda terhadap keberhasilan melakukan perubahan akan sangat jelas.

Dampak yang terjadi bisa jadi bukan satu keberhasilan ‘sempurna‘,tetapi lebih merupakan suatu 
‘kompromi’. Jika ini yang terjadi maka sasaran-sasaran advokasi perlu diubah, tergantung dari sudah 
seberapa jauh dampaknya.

Untuk diingat: menggunakan sasaran untuk
mengukur keberhasilan

Mengembangkan indikator-indikator 
anda –rencanakan sekarang untuk 
‘dipantau dan dievaluasi’ kemudian

Sesudah menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran anda, penting 
untuk mengembangkan rambu-rambu atau indikator-indikator yang 

akan ‘mengindikasikan’, apakah anda berada atau tidak berada pada 
jalan menuju pencapaian sasaran-sasaran anda.

Sejak awal, monitoring dan evaluasi harus menjadi isu sentral bagi 
strategi advokasi anda; monitoring dan evaluasi harus menjadi ses-

uatu yang berjalan seiring dengan riset, perencanaan dan pelaksanaan 
strategi anda dan harus mempengaruhi arah advokasi anda di masa 

depan. Untuk mengukur apakah anda sudah membuat kemajuan atau 
tidak, anda perlu memikirkan terlebih dahulu mengenai bagaimana 
nampaknya ‘kemajuan’ itu nanti. Bukti-bukti mana yang akan membuk-

tikan atau menunjukkan bahwa sudah dibuat kemajuan dan bahwa ke-

giatan advokasi yang sudah dilancarkan mendapat semacam dampak? 

Bukti atau evidensi keberhasilan akan menjadi indikator anda.

? Definisi

‘Indikator’:
bukti yang menunjukkan 
bahwa anda beranjak maju 
menuju sasaran-sasaran anda.
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Contoh-contoh indikator

Sasaran jangka 
panjang

Sasaran jangka pendek 
dan menengah

Indikator kemajuan

Adanya laporan standar 

internasional untuk laporan 

negara demi negara di tahun 

2012.

Dukungan formal dari pemerintah 
anda untuk dibuatnya laporan standar 

baru internasional negara-demi-

negara

•  Penegasan publik yang mendukung  
    laporan negara-demi-negara

•  Menyebutkan laporan negara-demi-
    negara dalam rancangan kertas 

    kebijakan pemerintah
•  Sebuah komitmen dalam komunike G20
•  Mekanisme tindak lanjut untuk 
    memastikan tersampaikannya komitmen

Persetujuan formal oleh G20   
mengenai laporan negara-demi-

negara

•  Komitmen dalam komunike G20 
•  Mekanisme tindak lanjut untuk 
    memastikan pelaksanaan komitmen.

Komitmen IASB untuk          
mengadopsi laporan standar baru 

internasional, negara demi negara.

• Draf laporan standar negara-demi-negara 
   dipublikasikan

Dukungan yang diindikasikan oleh 
perusahaan akuntansi ‘Empat Besar’ 
untuk laporan negara-demi-negara

•  Pernyataan publik
•  Pernyataan publik

Pemerintah Nigeria meneliti, 
mendokumentasikan dan 

berbagi informasi mengenai 
pendapatan dari minyak tiap 
tahun pada 2013        

Pemerintah membuat komitmen 

formal untuk mendokumentasikan 
dan berbagi informasi mengenai 
pendapatan dari minyak bumi          

•  Perdebatan di parlemen untuk menuntut 
    transparansi yang lebih besar.
•  Menteri keuangan menyatakan secara 
    publik niat untuk mengkonsolidasi dan 

    berbagi data mengenai pendapatan dari 

    pajak minyak.

Warga Kailahun (Sierra Leone) 
dan berbagai daerah diseluruh 

Ghana berusaha lebih 

mempengaruhi kebijakan 
pemerintah lokal, khususnya 

mengenai perpajakan, dengan 
menggunakan media inovatif 
dan berbagai teknologi 

komunikasi pada 2014                                                   

•  Warga dimobilisasi untuk isu pelayanan 
    publik dan pajak
•  Warga berkomitmen untuk berinteraksi 
    dengan otoritas setempatsecara teratur 

    dan berhasil guna. 
•  CSO menggunakan wadah komunikasi 
    yang sudah ada dan yang baru                                                      

    untuk menyuarakan suara rakyat                                                    
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Indikator adalah sesuatu yang menunjukkan (atau mengindikasikan) kemajuan menuju sasaran-sasaran 
anda. Itu bisa berupa statemen politik dari seorang politikus senior, satu deklarasi dari sebuah pertemuan, 
suatu undang-undang baru atau yang direvisi atau suatu kertas kebijakan (policy paper), dll.

Indikator-indikator yang baik memenuhi kriteria berikut ini:

Terukur: dapat direkam dan dianalisis dalam ungkapan-ungkapan kuantitatif atau kualitatif yang jelas
Tepat: disampaikan atau dideskripsikan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga maknanya sama 

bagi semua orang

Konsisten: tidak berubah-ubah dengan berjalannya waktu sehingga gejala yang sama dapat diukur 
sewaktu-waktu; mata uang yang nilainya terkena inflasi atau deflasi misalnya,bukanlah satu ukuran 
kekayaan yang konsisten.

Indikator yang baik harus dapat mengukur dampak dan hasil dari kegiatan-kegiatan anda, apakah mereka 
membantu pencapaian sasaran advokasi anda, bukan hanya masukan-masukan seperti jumlah kegiatan, 
selebaran, surat-surat yang ditulis dll. Kalau anda terfokus pada hasil, anda akan lebih bisa menghindari 
perangkap aktifitas, dimana anda hanya melihat apakah anda sudah melakukan hal-hal yang anda harus 
anda lakukan dan tidak melihat apakah hal-hal tersebut sudah menghasilkan dampak yang diinginkan. 

Sebagai ilustrasi:

Jumlah surat yang ditulis kepada anggota parlemen: indikator ini hanya  menunjukkan bahwa anda sudah 
menulis beberapa surat. Jumlah itu tidak mengatakan apa pun tentang dampak surat-surat itu.

Jumlah jawaban yang diterima dari anggota parlemen: ini akan menunjukkan apakah surat-surat yang 
anda tulis kepada anggota parlemen secara aktual berpengaruh terhadap mereka atau tidak.

NB: Kalau anda tidak menempatkan indikator-indikator dengan tepat sejak awal yaitu ketika anda untuk 
pertama kalinya mengembangkan strategi advokasi anda – anda tidak dapat menghimpun bukti-bukti 
yang anda butuhkan untuk membuktikan kemajuan pada saat anda memonitor dan mengevaluasi strategi 
advokasi anda.

Apa itu indikator? (sering disebut juga sebagai ‘tanda-tanda’, 
‘rambu-rambu penunjuk jalan’ atau ‘tonggak pembatas’)
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Langkah 4: Mengembangkan pesan-pesan 
kunci anda

Apa yang ingin anda capai dan perubahan yang ingin 

anda lihat

Mengapa anda ingin mencapainya, termasuk 

konsekuensi-konsekuensi positif dan negatif dari tidak 

melakukan apa pun

Bagaimana usulan anda untuk mencapainya

Kegiatan apa yang anda ingin dilakukan oleh publik

Dapat disusun sesuai dengan audiens tertentu

Menggunakan argumen-argumen jelas dan singkat 

yang meyakinkan audiens

Menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak 

mendua yang dapat dimengerti dengan mudah. 

Misalnya hindari menggunakan istilah teknis seperti 

‘transfer mispricing’, apabila anda berbicara dengan 

media atau dengan publik umum. Mereka tidak 

akan memahami anda.

Membuat kerangka dan 
menyusun pesan anda

Pesan adalah satu penegasan padat, jelas dan persuasif 

(meyakinkan) mengenai advokasi anda, yang meliputi:

Apabila anda mengikuti tahap-tahap yang dijabarkan 

terlebih dahulu didalam bab ini, sekarang anda akan 

mengetahui:

Sekarang bagaimana? Ada banyak cara yang berbeda-

beda untuk mengkomunikasikan satu pesan advokasi 

tertentu. Sangat penting untuk menyusun pesan sesuai 

dengan khalayak.

Sebagai pejuang/penganjur, kata-kata adalah senjata yang 

kita gunakan untuk memperjuangkan urusan kita. Jadi, 

memilih kata-kata yang tepat untuk khalayak yang relevan 

dan mengarahkannya ke sasaran-sasaran kita dengan cara 

yang dapat mereka pahami dan sesuai harapan mereka 

tanggapi secara positif, sangat penting.

Pesan anda harus dapat diingat. Anda ingin pesan itu 

melekat di benak sasaran anda, jauh sesudah anda 

meninggalkan pertemuan atau sesudah artikel dibaca 

atau radio yang mengudarakannya dimatikan.

Apa yang ingin anda katakan dan mengapa anda ingin 

mengatakan hal itu (anda telah mengidentifikasikan 

masalah dan solusi dan telah melakukan riset anda)

Kepada kelompok publik yang mana anda ingin 

mengkomunikasikan isu (anda sudah mengidentifikasi 

dan menganalisis pemangku-pemangku kepentingan 

yang relevan dan anda telah melakukan analisis 

kekuatan anda). 

Satu pesan dasar yang baik:

Walaupun secara keseluruhan isu/posisi advokasi anda 
tidak berubah, anda tetap harus berusaha menyesuaikan 
cara anda menyajikan pesan anda untuk memperoleh 
dampak paling besar terhadap audiens tertentu. Jenis 
pesan yang anda gunakan sangat tergantung dari siapa 

menjadi sasaran anda dan pendekatan advokasi mana 
anda gunakan. Kadang-kadang paling gampang adalah 
memikirkan satu pesan ‘inti’ atau ‘primer’, lalu menyusul 
‘pesan-pesan pendukung’. Nada pesan, panjangnya pe-

san dan gaya yang akan digunakan akan tergantung dari 

audiens yang disasar.

Pesan inti dengan gampang dapat dirangkum dalam satu 
slogan popular dan sederhana. Slogan-slogan secara khu-

sus bermanfaat untuk memobilisasi publik dan penggu-

naan di media. Karena slogan didesain untuk memobilisa-

si publik secara umum dan karena itu diarahkan kepada 

publik, anda membutuhkan pesan yang bersifat emo-

sional, penuh semangat, menarik perhatian dan mampu 
membuat masyarakat marah dan tegas untuk mengambil 

tindakan. Bab 4 akan menelaah lebih terinci mengenai 
mobilisasi masyarakat dan bekerja dengan media, ter-
masuk bagaimana membuat draft untuk pernyataan di 

media cetak.
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Contoh-contoh slogan

Pesan-pesan pendukung untuk isu pajak dan pembangunan

Pesan-pesan pendukung dapat didesain sambil 

membayangkan para pembuat keputusan yang 

mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak rincian 

dan analisis – akan tetapi jangan terlalu banyak! 
(Kita akan melihat tips untuk mengembangkan  
rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik untuk 
pembuat keputusan di Bab 4). Sebagai contoh:

‘Pajak adalah jalan utama negara-negara miskin 
dapat memenangkan perjuangan melawan 
kemiskinan.’

‘Redistribusi pendapatan dan kekayaan hanya 
mungkin melalui peningkatan penerimaan pajak 
di negara-negara berkembang.’

‘Peningkatan penerimaan pajak merupakan 
sarana esensial bagi negara-negara berkembang 

untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan 
millennium (MDGs).’ 

‘Pengecualian pajak di negara berkembang 
merampas pendapatan negara tersebut, yang 

harusnya dapat digunakan untuk pelayanan 

umum yang dibutuhkan warga. Penghindaran 
pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional 
menelan nyawa manusia. Kalau uang yang hilang 
karena penghindaran pajak digunakan sesuai 
dengan pola-pola pengeluaran yang berjalan, 
jumlah yang diperuntukkan bagi pelayanan 
kesehatan dapat menyelamatkan kehidupan dari 

350.000 anak balita tiap tahun.’ 

’Uang yang diperoleh dari pajak menghasilkan 
hubungan antara negara-warga yang lebih kuat 
daripada bantuan asing dan pemerintah dapat 

mengambil keputusan tanpa terikat kepada 

persyaratan donor.’
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Pesan-pesan yang lebih terinci mengenai isu-isu khusus perpajakan

Isu
Sasaran-sasaran dan 
sekutu-sekutu global

Sasaran-sasaran dan 
sekutu-sekutu regional

Sasaran-sasaran dan 
sekutu-sekutu nasional

Sistem 

perpajakan 
regresif di 
negara-negara 

berkembang

Trend dalam kebijakan perpajakan 
global telah mengakibatkan isu 

keadilan pajak disisihkan dari 
perdebatan selama beberapa 

dasawarsa terakhir– sehingga 
sudah waktunya untuk memandang 
keadilan sebagai bagian sentral dari 

perdebatan mengenai kebijakan 
perpajakan.

IMF dan Bank Dunia, demikian pula 
banyak donor bilateral mendukung 

trend untuk mengabaikan keadilan 

ini dan menekankan isu-isu yang 

lebih teknis didalam perdebatan 

seputar kebijakan perpajakan sambil 
mendorong ketergantungan kepada 

pajak-pajak seperti PPN – yang lebih 
bersifat regresif, dan sudah mendesak 
untuk diganti.
Aktor-aktor internasional harus 

menekankan tentang keadilan pajak 
dan pentingnya cara-cara redistribusi 
dalam semua forum kebijakan 
perpajakan.

Reformasi Perpajakan yang lebih 
adil harus menjadi bagian penting 
dari kerja kebijakan pajak regional 
(termasuk upaya-upaya untuk 

mengharmoniskan sistem pajak 
kawasan)

Aktor kunci kawasan (misalkan 
Bank Pembangunan Asia dan Bank 

Pembangunan Inter-Amerika) 
harus bekerja untuk memastikan 
bahwa keadilan berada dalam 
jantung reformasi pajak dan CSO 
dimintai pertimbangan tentang 
upaya-upaya kebijakan pajak.

Reformasi pajak berkeadilan mendesak 
untuk dilakukan di negara-negara 

berkembang untuk meningkatkan 

penerimaan pajak dan untuk 
menangani kesenjangan fundamental 
yang dibangun dalam banyak sistem 

perpajakan negara-negara berkembang 
yang membuat orang miskin membayar 

pajak lebih  daripada yang seharusnya 
mereka bayar.

Sementara beban pajak orang miskin 

harus diringankan, beban pajak untuk 
orang-orang kaya dan aktor-aktor 

ekonomi besar harus ditingkatkan 
dengan meninjau kembali secara 
mendalam pajak pendapatan dan 
kepemilikan.

Insentif perpajakan yang murah hati 

untuk perusahaan harus dihapus, 

sejalan dengan upaya yang ketat untuk 
menangani penghindaran pajak oleh 
perusahaan-perusahaan dan kaum elite. 

Perpajakan progresif harus berjalan 
berbarengan dengan peningkatan 

pengeluaran publik untuk orang miskin

Kerahasiaan 

finansial yang 
mengakibatkan 

pengelakan 

dan 

penghidaran 

pajak

Rakyat di negara-negara miskin tidak 
diberikan kesempatan  memilih 

bagaimana membayar untuk 

pembangunan mereka sendiri. Sistem 
perpajakan yang adil, efektif dan 
transparan yang dikenakan kepada 

perusahaan swasta merupakan cara 
untuk merealisasikan hal ini.

Perlu diperkenalkan peraturan-

peraturan akuntansi global yang 

menuntut semua MNC untuk 
mempublikasikan pembayaran pajak 
mereka di tiap negara di mana mereka 
beroperasi. Hal ini akan membantu 
pejabat-pejabat pajak di negara-
negara berkembang untuk memerangi 

trade mispricing dan bentuk-bentuk 

lain penghindaran pajak. Hal itu juga 
akan memungkinkan anggota-anggota 

parlemen dan masyarakat sipil untuk 

melakukan pengawasan.

Pedoman-pedoman regional 

yang menetapkan standar-

standar untuk pengelolaan dan 

perilaku  perusahaan-perusahaan 

harus mencakup tuntutan yang 

mewajibkan semua perusahaan 
mempublikasikan pembayaran 

pajak mereka kepada pemerintah-
pemerintah nasional mereka.

Cabang-cabang nasional dari MNC 
harus mempublikasikan pembayaran 

pajak mereka kepada pemerintah 
agar membantu parlemen dan para 

warga untuk memonitor pendapatan 
pemerintah
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Pengecualian 

pajak untuk 
investor asing

Negara-negara berkembang gagal 
memobilisasi sumber-sumber 

domestik yang memadai untuk 
pembangunan karena pengecualian-

pengecualian pajak yang berlebihan 
yang mereka berikan kepada investor-

investor asing.

Institusi-institusi keuangan 
internasional harus berhenti 
menasihati pemerintah-pemerintah 
untuk meringankan pajak

Pemerintah-pemerintah harus 

sepakat mengenai harmonisasi 

pajak di tingkat regional, agar 
mengurangi persaingan pajak antar 
negara yang berusaha menarik FDI 
dan dengan demikian mengurangi 

‘persaingan menuju kemunduran’ 
(race to the bottom).

Pemerintah harus memastikan 
tranparansi yang lebih besar didalam 

kontrak yang ditandatangani 

perusahaan, misalnya dengan 

mempublikasikannya di internet.

Pemerintah harus membeberkan 

pembayaran pajak dan pendapatan lain 
yang mereka peroleh dari perusahaan-

perusahaan pertambangan, demikian 

pula pengalokasianpendapatan tersebut 

dalam anggaran atau saluran-saluran  

pengeluaran lain, seperti anggaran 
pembangunan daerah.

Deal-deal (persetujuan) tidak boleh 
dinegosiasikan secara rahasia dan harus 

sesuai dengan perundang-undangan 

nasional.

Menyelenggarakan peninjauan kembali 
yang mendalam mengenai insentif-
insentif perpajakan yang diberikan 
kepada sektor pertambangan dan 

menghapus pengaturan-pengaturan 

yang telalu murah hati.

Audiens dari kelompok tertentu 

bisa jadi mempunyai akses 
kepada pesan-pesan yang anda 

gunakan untuk kelompok audiens 

lain. Misalnya, seorang pengambil 
keputusan dapat melihat dengan 

baik pesan kampanye populer 

anda untuk umum. Jadi anda 
perlu memastikan bahwa isi 
keduanya konsisten, walaupun 
keduanya memiliki gaya penulisan 

yang sangat berbeda . Mungkin 
sulit untuk menyeimbangkan 

keduanya,tapi anda harus 

pastikan bahwa semuanya 
sudahdiselaraskan, kalau tidak 
ingin advokasi anda diobrak-abrik 

di depan mata! 

Salah satu cara penting  untuk 
memastikan bahwa pesan-pesan 
anda telah terpadu adalah 

dengan memiliki satu strategi 
advokasi bersama yang proses 

mendesainnya melibatkan 

pemangku kepentingan internal 
kunci, misalnya mereka di dalam 

organisasi atau jejaring anda 
yang berhubungan dengan para 

pendukung, media, kebijakan dan 
lobi-lobi. Dengan cara itu anda 
menyelesaikan tiap perbedaan 
pendekatan atau taktik yang 
problematis secara dini sebelum 
hal-hal itu menyebabkan anda 

dan proyek advokasi anda 

menjadi makin memusingkan dan 
mungkin gagal. 

Satu cara untuk mengembangkan 

pesan-pesan pajak yang tajam 

adalah menghubungkan hilangnya 

pendapatan sebagai akibat dari 

praktik-praktik perpajakan yang 

buruk dengan kurangnya pendanaan 

untuk pelayanan-pelayanan dasar. 

Contohnya: satu tax holiday selama 

lima tahun untuk satu perusahaan 

dapat berarti 300 orang guru 

yang tidak dibayar. Anda dapat 

menggunakan angka pengeluaran 

pajak  tertentu untuk membuat 

kerangka pesan sejenis ini.

TIP-TIP UTAMA



34

Pikirkan hal-hal berikut:

Apa cara pendekatan atau taktik advokasi anda? (lihat Langkah 5 
dibawah)

Apa cara yang paling persuasif untuk menyajikan inti pesan anda 
kepada khalayak sasaran anda?

Cara menyajikan pesan mana akan paling bergema pada 
audiens sasaran anda dan memberikan mereka semangat untuk 

mendengarkan dan menerima pesan anda? Memahami dari 

perspektif mana audiens anda berasal merupakan kunci untuk 
menjadi efektif.

Informasi mana yang diperlukan oleh audiens anda dan
mana yang tidak dibutuhkan?

Kegiatan kunci mana yang anda inginkan agar dilakukan 

secara khusus oleh audiens anda?

Pertimbangkan apa yang akan menjadi argumen balik dari pihak 
sasaran advokasi anda dan bagaimana membantah argumen-argumen 

mereka secara efektif. Akan membantu jika anda membuat cek list 
argumen-argumen semacam itu dan bagaimana menjawabnya.

Pesan-pesan kunci anda dapat berubah dengan berjalannya waktu 
untuk merefleksikan sikap atau keadaan yang sudah berubah. 
Sebagai contoh, apabila pemahaman publik berkembang maka 

tingkat kerumitan pesan anda kepada publik dapat berubah untuk 
mencerminkan perubahan ini.
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Langkah 5: Menetapkan pendekatan 
advokasi anda

Analisis anda mengenai kebijakan dan konteks politik di negara anda ditambah dengan analisis tentang 
siapa memiliki kekuasaan untuk mengadakan perubahan dan siapa berkepentingan disitu, semuanya akan 
membantu anda menetapkan pendekatan menyeluruh mana akan anda lakukan dan kegiatan-kegiatan 

advokasi mana yang akan anda kerjakan untuk mencapai sasaran-sasaran anda. Pertanyaan kunci yang 
perlu anda hadapi adalah: Pendekatan mana yang paling mungkin menghasilkan perubahan yang sedang 
kita usahakan di negara kita – mengingat konteks politik dan sifat serta perilaku institusi sasaran kita? 
Pendekatan-pendekatan alternatif berikut ini dapat membantu anda memutuskan rangkaian kegiatan 
menyeluruh mana yang anda lakukan – tergantung dari konteks anda:

Ada mungkin menggunakan kombinasi dari pendekatan-pendekatan di atas – dengan berbagai organisasi 
didalam jejaring anda yang memainkan peran yang berbeda-beda. 

Sebagai alternatif, anda dapat mulai dengan pendekatan privat/’orang dalam’ dan sesudah itu bergeser ke 
pendekatan yang lebih publik/menentang, kalau pendekatan ‘orang dalam’ tidak berjalan.

Begitu anda sudah memutuskan pendekatan menyeluruh advokasi anda, anda dapat mulai merencanakan 

kegiatan-kegiatan khusus advokasi yang ingin anda lakukan. Tip-tip untuk kegiatan-kegiatan dibahas dalam 
Bab 4.  

Pendekatan menentang

Kampanye dimaksudkan untuk mempermalukan 

sasaran-sasaran advokasi anda. Biasanya melibatkan 
‘strategi orang luar’ dan memberi tekanan kepada 
kampanye publik dan kegiatan media.

Keuntungan: sasaran-sasaran advokasi anda bisa 

bereaksi dengan membuka permusuhan tetapi bisa 

juga tunduk terhadap tekanan dan penelanjangan 
publik mengenai keburukan mereka. Hanya karena 
mereka menjadi bermusuhan bukan berarti mereka 
tidak mau berubah dan bergerak ke arah yang 
benar!

Kerugian/risiko: anda dapat mengasingkan sasaran-

sasaran anda. Anda bisa saja tidak diundang pada 
meja perundingan. Di beberapa negara, anda dapat 
mengalami serangan balasan dari sasaran-sasaran 

anda, termasuk pelecehan atau percobaan untuk 

membungkam anda atau menutup organisasi anda.

Pendekatan privat/strategi orang dalam

Melakukan lobi-lobi tertutup, dialog konstruktif, 
penekanan pada analisis kebijakan. Biasanya 
melibatkan ‘orang dalam’, pendekatan kolaboratif.

Keuntungan: anda dapat memperbesar pengaruh 

anda terhadap pembuat kebijakan karena 
hubungan-hubungan konstruktif dengan mereka 
yang telah anda bangun.  Anda dapat menjadi 
sumber nasihat yang dipercaya.

Kerugian /risiko: kemungkinan dikooptasi oleh 

pembuat kebijakan.
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Langkah 6: Merencanakan monitoring dan 
evaluasi anda

Monitoring dan evaluasi advokasi sangat esensial untuk menilai (secara berkala tetapi teratur) apakah 

anda melihat ada perubahaan di dalam ‘gambar besar’ yang ingin anda pengaruhi, peran apa sudah 
anda mainkan di dalam perubahan-perubahan ini dan menilai kembali sasaran-sasaran dan pendekatan-

pendekatan anda untuk memperkuat kontribusi anda. Monitoring dan evaluasi yang baik akan 
memungkinkan anda membangun di atas keberhasilan masa lampau dan mengidentifikasi risiko-risiko lebih 
dini sebelum menjadi penghambat.

Ada beberapa alasan mengapa anda harus memonitor dan mengevaluasi secara teratur strategi 

advokasi anda:

Refleksikan, belajarlah dari 
pengalaman-pengalaman anda 

dan tetap merevisi strategi 
untuk memastikan bahwa 
strategi itu masih sesuai 

dengan keadaan.

Mengecek, apakah sasaran-

sasaran sudah tercapai atau 

apakah sasaran-sasaran itu 

perlu disesuaikan.

Nilailah, apakah pendekatan 

advokasi anda merupakan 

cara terbaik untuk mencapai 

sasaran-sasaran yang sudah 

ditetapkan – dan ubahlah kalau 
tidak demikian!

Mengapa harus melakukan monitoring dan evaluasi?

Telusuri dan perhitungkan 
perubahan konteks, 
khususnya argumen-argumen 

dan posisi-posisi pembuat 

keputusan dan penentang-

penentang utama anda, dan 

jawablah secara memadai 
dengan menangkap peluang-

peluang dan menyesuaikan 

strategi dan rencana kegiatan.

Tetap fokus pada gambar 
besar dan tujuan-tujuan jangka 
panjang untuk memastikan 
bahwa anda tengah bekerja 
ke arah itu dan bukannya 

hanya terpusat pada kegiatan-

kegiatan yang sedang 

dilakukan.

Menjustifikasi kegiatan-

kegiatan anda – apakah 
kegiatan itu tepat untuk 

mengakibatkan perubahan 

yang tengah anda usahakan?

Pastikan bahwa sumber-
sumber digunakan secara 
efektif dengan menggunakan  

upaya dan uang dengan cara 

yang paling efektif.

Akan membantu juga apabila 
anda memperhatikan peluang 
pendanaan dari mana anda 

memperoleh sumber bagi 

proyek anda. Misalnya, apakah 
ada peluang terbuka untuk 

tawaran pendanaan yang 
menunjang kegiatan anda?
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Bagaimana menjalankan monitoring dan evaluasi anda

Langkah pertama adalah mengembangkan indikator-indikator anda dan menyusunnya dalam strategi 

advokasi pajak anda sejak awal sehingga jelas bukti mana yang akan anda kumpulkan untuk menunjukkan 
kemajuan yang sedang anda lakukan. Dalam Langkah 3 sudah ditekankan pentingnya mengembangkan 
indikator yang sejalan dengan sasaran-sasaran anda – dan diberikan tips untuk melakukannya. Begitu 
anda sudah memperoleh indikator-indikator yang baik, anda sudah berada setengah jalan untuk mampu 
memonitor dan mengevaluasi kegiatan advokasi pajak anda.

Langkah berikut adalah menyetujui proses memonitor dan mengevaluasi kemajuan anda terhadap 
indikator-indikator dan konteks yang berubah. Salah satu saran adalah untuk  mengadakan diskusi dengan 
anggota-anggota inti proyek advokasi anda setiap 3-6 bulan untuk:

Mengingat dan merekam kegiatan-kegiatan kunci 

yang sudah dilakukan selama kurun waktu itu 
dan mengacu kembali kepada sasaran-sasaran 

advokasi anda. Seberapa jauh kegiatan-kegiatan 
ini membantu pencapaian sasaran-sasaran anda? 

Apakah anda perlu menyesuaikan strategi anda 

berdasarkan hasil refleksi dalam 3-6 bulan lalu?

Catatlah juga tiap bukti (‘indikator-indikator’) 
kemajuan atau hasil yang sudah diperoleh. 
Termasuk di sini kliping koran  atau media 
lain tentang isu-isu yang relevan dan khususnya 

mengenai organisasi atau jejaring anda, umpan 
balik/tanggapan dari para pembuat kebijakan 
yang anda jadikan sasaran atau dari pemangku-
pemangku kepentingan yang menjadi sasaran 
anda atau dari pemangku kepentingan lain 
atau bukti lain yang menunjukkan bahwa 
anda tengah membuat kemajuan dalam arti 
perubahan kebijakan atau keterlibatan dengan 

sasaran-sasaran advokasi. Secara khusus, apabila 
nampak tanda-tanda kemajuan terkait dengan 
kegiatan anda, perhatikan bagaimana anda dapat 
membangun di atasnya atau belajar daripadanya 
untuk hal lain di mana kurang terdapat kemajuan.

Refleksikan pertanyaan-pertanyaan kunci seperti:
•  Bagaimana perkembangan hubungan anda 
    dengan sasaran, sekutu dan pelaku-pelaku 

    advokasi lain–apa yang nampa menjanjikan?
•  Apakah yang secara khusus menantang?
•  Sudahkah anda melihat sedikit dampak pada 
    audiens sasaran anda?

•  Dimana anda perlu menginvestasikan lebih   
    banyak upaya atau mengubah pendekatan 

    anda?

Alat berikut memberikan beberapa gagasan lebih 

lanjut mengenai jenis-jenis pertanyaan yang dapat 
anda ingin tanyakan kepada diri anda sendiri ketika 
memonitor kemajuan terhadap indikator-indikator 
anda.



38

ALAT Indikator-indikator yang mungkin dan pertanyaan-
pertanyaan kuncixii

Sasaran
Indikator-indikator yang 
mungkin (tergantung dari 
tahap siklus kebijakan)

Pertanyaan-pertanyaan kunci 
dalam memonitor

Perubahan 

kebijakan yang 
spesifik                             

     Perubahan dalam retorika tokoh kunci    

     pembuat keputusan

     Perubahan dalam pengkalimatan 

     kebijakan-kebijakan atau 
     konvensi-konvensi

     Ratifikasi konvensi-konvensi 
     Perubahan dalam legislasi 

     Perubahan dalam alokasi anggaran

     Sejauh mana kebijakan diimplementasikan
     Sejauh mana kebijakan yang     
     diimplementasikan telah mencapai 

     hasil yang diinginkan? 

     Dampak ekologis, fiskal dan sosial dari   
     kebijakan-kebijakan yang 
     diimplementasikan                    

Apa yang berubah dan mengapa: 

     Apa yang sudah berubah (positif, negatif 

     dan yang tidak diharapkan?)
     Mengapa kita berpikir bahwa perubahan- 
     perubahan telah terjadi? 
     Apa yang sudah kita capai? (mengacu kepada   

     indikator-indikator) 

     Bagaimana kita mengetáhuinya?   

Apakah strategi-strategi kita tepat: 

     Apakah kita menjadikan pribadi/ organisasi 
     atau badan yang tepat sebagai sasaran? 

     Apakah waktu kita tepat?
     Apakah analisis politik kita kuat? 
     Bagaimana kita mencoba untuk   

     mempengaruhi: perlukah kita mengubah  
     taktik-taktik dan pendekatan kita?
     Apakah kita memanfaatkan peluang-peluang   
     yang muncul?

     Apakah kita bekerja dengan sekutu-sekutu  
     yang tepat? 

     Apakah lingkungan eksternal sudah berubah?   

     Apakah ada peluang baru yang dapat kita   

     manfaatkan? Peluang lama menghilang?
     Apa yang sudah kita pelajari? Apakah sasaran- 
     sasaran kita masih mungkin dicapai? 

     Apakah sasaran itu masih merupakan 

     yang paling sesuai?

     Apakah langkah berikut:
     •  Apa yang perlu kita lanjutkan?
     •  Apa yang harus kita ubah, atau kita kerjakan   
         dengan cara lain?

Ingatlah: mengelola dan memonitor kegiatan finansial merupakan bagian esensial dari semua kegiatan 
monitoring. Berpikir tentang efektivitas biaya kegiatan anda dan berbagi informasi mengenai berapa besar 
biaya kegiatan-kegiatan khusus merupakan bagian kunci dari pembelajaran dan akuntabilitas.
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Jangan hanya memonitor hasil-hasil kebijakan

Hasil-hasil kebijakan bukan satu-satunya hasil yang harus anda nilai, apabila memonitor dan mengevaluasi 
advokasi. Karena perubahan kebijakan memakan banyak waktu untuk menjalankannya – mungkin beberapa 
tahun – anda perlu mengidentifikasi jenis-jenis hasil lain, yang mungkin tidak membutuhkan waktu begi-
tu lama untuk melaksanakannya tetapi bisa sama pentingnya. Hasil-hasil yang dapat dimonitor termasuk, 
misalnya, seberapa jauh suatu inisiatif advokasi sudah meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi yang 
terlibat dalam inisiatif tersebut. Kemampuan yang dikembangkan hari ini dapat berarti keuntungan kebi-
jakan di hari esok.Hal itu dapat juga mencakup sejauh mana inisiatif anda sudah menempatkan suatu isu di 
agenda politik atau sudah menjadikan organisasi atau jejaring anda aktor kunci dalam satu isu walau tidak 
terjadi perubahan kebijakan.xiv

Evaluasi eksternal

Untuk kegiatan advokasi tertentu, anda mungkin 
ingin melakukan suatu evaluasi eksternal yang 

lebih mendalam, misalnya di tengah-tengah 

menjalankan suatu strategi advokasi, sesudah suatu 
kegiatan kampanye atau di akhir suatu inisiatif 
advokasi yang makan waktu lama dan bersifat 
resource-intensive (padat sumber daya). Dengan 
menggunakan seseorang di luar tim, organisasi atau 
jejaring membawa perspektif-perspektif segar yang 
dapat membantu untuk menantang asumsi-asumsi 

awal tim. Para evaluator eksternal juga lebih baik 
ditempatkan untuk mewawancarai para pembuat 
kebijakan, misalnya pemerintah atau parlemen – 
yaitu para sasaran advokasi anda – untuk melihat 
dampak advokasi anda terhadap cara berpikir dan 

kebijakan mereka. Seorang pembuat kebijakan lebih 
suka berbicara jujur dan terang-terangan kepada 
seorang konsultan netral dan independen daripada 

kepada orang-orang yang ingin mempengaruhi dia.

Tentu saja kegiatan advokasi sulit dievaluasi secara 
obyektif dan seperti sudah didiskusikan, bisa sulit 
memisahkan dampak kegiatan anda dari kegiatan 

organisasi-organisasi lain atau kekuatan-kekuatan 

dan proses-proses politik, yang mungkin tidak 
punya urusan apa pun dengan usaha-usaha anda. 

Namun, dilakukannya evaluasi akan membantu anda 
meneliti lebih dalam asumsi-asumsi anda mengenai 
perubahan, memberikan kesempatan bicara kepada 

para pemangku kepentingan, membantu anda 
menilai kadar kontribusi anda terhadap tiap dampak 
dan membantu anda untuk lebih bertanggungjawab. 
Ini  juga merupakan kesempatan untuk meneliti 
perubahan-perubahan konteks dan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan mengenai arah dan 

strategi. Pemahaman dan temuan yang didapati 
dari  evaluasi akan memberikan pembelajaran 
kepada organisasi atau jejaring dan membantu anda 
memperbaiki kualitas kegiatan advokasi anda.
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Apendiks 1: Template strategi advokasi

Anda dapat merangkum unsur-unsur kunci strategi advokasi anda dalam tabel semacam ini.

Tujuan
Sasaran 
jangka 
panjang

Sasaran 
jangka 
pendek & 
menengah

Indikator 
keberhasilan

Sasaran-
sasaran

Sekutu-
sekutu

Peluang
Metode & 
Kegiatan

Resiko & 
Asumsi

Jadwal/ 
Waktu

Pertanggung 
jawaban
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Apendiks 2: Tabel pemetaan pemangku 
kepentingan

Di bawah ini adalah sebuah contoh pemetaan pemangku-pemangku kepentingan kunci perpajakan (untuk 
memberikan gambaran mengenai seksi ”Pemetaan dan analisis pemangku-pemangku kepentingan pajak 
anda”, di halaman 21). Dalam kasus ini, kami menggunakan isu laporan negara-demi-negara – akan tetapi 
anda dapat menggunakan format tabel yang sama untuk memetakan pemangku-pemangku kepentingan 
yang relevan terkait dengan isu perpajakan mana saja yang sedang anda kerjakan.

Tipe 
pemangku 
kepentingan

Organisasi/
institusi

Individu dalam 
organisasi

Kepentingan/minat Posisi

Mereka yang langsung terkena

Warga di negara 
kaya

Mereka adalah pemegang 

saham MNC- dan karena 
itu berminat terhadap 

transparansi, risiko dan 

etika-etika potensial. 
Mereka berminat pada 

isu ketidaktergantungan 
terhadap bantuan 

pembangunan asing.
Pajak mereka membayar 
bantuan pembangunan 

mereka.

Mereka kebanyakan tidak 
menyadari isu-isu ini.

Penduduk di 

negara tax haven

Mereka memperoleh nafkah 
dari industri finansial di tax 

haven dan dapat merasakan 

kehidupan berbiaya tinggi.

Ada yang takut kehilangan 

nafkah kalau tax haven 

menjadi lebih transparan 
apabila perusahaan finansial 
yang memberikan pekerjaan 
tidak lagi memperoleh insentif 
untuk beroperasi disitu.

Sektor privat

MNC, perusahaan 
akuntansi, firma 
hukum

Mereka dapat membuat 

invoice palsu atau transfer 

pricing untuk menaikkan 

keuntungan, sering dengan 

menggunakan anak 

perusahaan (holding) di 

yurisdiksi rahasia

Mereka mendapatkan untung 

dari tarif pajak yang rendah, 
dan karena itu sering melobi 

untuk memperoleh tarif pajak 
perusahaan yang rendah dan 

pengecualian pajak.

Mereka takut akan regulasi 

yang lebih banyak; mereka 
menginginkan pajak rendah 
dan dapat memindahkan 

dengan bebas laba mereka 

ke tax haven atau ke wilayah 
yurisdiksi pajak rendah.
Mereka menentang 

diperkenalkannya standar 

pelaporan negara-demi-

negara, karena menurut 

mereka mengatakan hal itu 

akan terlalu mahal dan terlalu 

berat implementasinya secara 

administratif.
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Tipe 
pemangku 
kepentingan

Organisasi/
institusi

Individu dalam 
organisasi

Kepentingan/
taruhan

Posisi

Warga di negara 
berkembang

Warga yang 
menghindari atau 

mengelak pajak

Mereka mendapat 

keuntungan dari peluang-

peluang legal untuk 

menghindari membayar 

pajak atau menghindari pajak 
secara ilegal.

Mereka sangat sadar akan 

peluang-peluang legal 

dan dapat membayar 

bantuan profesional untuk 
menghindari membayar 

pajak.

Pembayar pajak 
pendapatan

Mereka memikul beban pajak 
yang tidak fair.

Kebanyakan tidak sadar akan 
hal ini.

Anggota  asosiasi 

dan aliansi pembayar 

pajak

Mereka memobilisasi 

pembayar pajak dan mampu 
mempengaruhi kebijakan 
perpajakan.

Mereka lebih menyadari 

hak-hak mereka sebagai 

pembayar pajak dan 
menekan pemerintah untuk 

bertanggungjawab terhadap 
uang pembayar pajak.

Warga miskin yang 
membayar pajak 
konsumsi

Mereka tidak diberikan 
pelayanan dasar karena 

kurangnya pendapatan 

pemerintah untuk membiayai 

akibat penerimaan pajak yang 
rendah.

Mereka kebanyakan tidak 
sadar akan hal ini.

Pemerintah dan para pembuat keputusan

Nasional

Kementerian 

keuangan negara-

negara berkembang

Kepala administrasi 

pajak

Unit-unit yang bekerja 
untuk keuangan 

internasional

Menteri keuangan dan 

penasihat

Ingin mengakhiri 
ketergantungan akan 

bantuan.

Menginginkan lebih 

banyak pendapatan untuk 

dialokasikan pada anggaran 

belanja negara.

Beberapa ingin agar standar 

pelaporan negara-demi-

negara diberlakukan namun 

tidak aktif melobi untuk itu.

Kementerian 

pendapatan di 

negara-negara 

berkembang

Kepala pejabat-
pejabat spesialis 
dibidang pendapatan

Ingin meningkatkan 
basis pajak, menghindari 
penghindaran dan pengelakan 

pajak, memperbaiki 
administrasi pemungutan 

pajak.

Menginginkan lebih banyak 

bantuan bagi administrasi 

pajak dan mengembangkan 
kemampuan pejabat-pejabat 
untuk menganalisis rekening 

perusahaan-perusahaan 

multinasional.

Agen promosi 

investasi

Kepala-kepala Ingin menarik FDI dengan 
memberikan insentif pajak 
dan regulasi pajak rendah 
kepada perusahaan-

perusahaan multinasional.

Posisi tidak jelas.

Departemen bea 
cukai

Kepala-kepala Tidak dapat menentukan 
pajak yang tepat karena 
kurang informasi mengenai 
harga riil dari barang-barang 

ekspor dan impor.

Kemungkinan mau 

mendukung.
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Tipe 
pemangku 
kepentingan

Organisasi/
institusi

Individu dalam 
organisasi

Kepentingan/
taruhan

Posisi

Menteri-menteri 

keuangan ekonomi 

tax haven

Menteri keuangan dan 

para penasehat

Mendorong investasi melalui 

industri pelayanan finansial 
dengan mencoba melayani 

klien yang ingin menghindari 

pembayaran pajak di dalam 
yuridiksi mereka sendiri.

Takut kehilangan industri 
finansial, pekerjaan dan 
manfaat ekonomi lainnya 
dari perusahaan yang akan 

menarik investasi mereka, 

apabila perusahaan dan trust 

berhenti menggunakan jasa-
jasa mereka.

Kementerian 

keuangan dan 

pembangunan 

negara-negara kaya, 

seperti Inggris, AS

Penasihat Sekretaris 

Negara; 

DFID bagian kebijakan

Ingin mengakhiri 
ketergantungan negara-

negara miskin kepada 

bantuan, mengembangkan 

good governance dan ingin 

meningkatkan mobilisasi 

pendapatan domestik di 
negara-negara ini.

Dukungan terbuka terhadap 
pelaporan negara-demi-

negara, melobi OECD dan G20 
untuk membuat lebih banyak 

riset dan menetapkan standar 

yang lebih baik untuk laporan 

keuangan perusahaan-

perusahaan multinasional.

Regional dan sub 
regional

Komisi Eropa TAXUD, 
pengembangan DG

Ingin membantu negara-
negara berkembang 

mengakhiri hambatan yang 

dihadapi dalam meningkatkan 

pendapatan dari pajak 
domestik.

Menerbitkan pengumuman 

mengenai pajak dan 
pembangunan yang 

mendukung pelaporan 

negara-demi-negara untuk 

mengakhiri perusahaan-

perusahaan multinasional 
menyalahgunakan mekanisme 

transfer pricing. Mendukung 

riset yang tengah berjalan 
dan kemajuan dalam isu ini 
di pedoman OECD tentang 
perusahaan-perusahaan 

multinasional

Mekanisme peer 

review dalam Uni 
Afrika

Peer review mencakup 

tinjauan corporate 

governance, termasuk 

standar-standar pelaporan 

keuangan yang transparan 

dari semua perusahaan 

(termasuk cabang-cabang 

MNC).

Tidak ada posisi resmi namun 
mendukung asas umum 

pelaporan keuangan yang 

transparan.

Forum administrasi 
pajak Afrika 

MERCOSUR

Forum administrator 
pajak inter-Amerika

Pejabat pajak yang 
berperan penting

Ingin meningkatkan 
kemampuan pengelola 

pajak untuk mengaudit 
neraca perusahaan-

perusahaan multinasionaldan 
mendapatkan akses yang 

lebih besar terhadap 

informasi keuangan.

Badan baru pada prinsipnya 

akan mendukung pelaporan 

negara-demi-negara.
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Tipe 
pemangku 
kepentingan

Organisasi/
institusi

Individu dalam 
organisasi

Kepentingan/
taruhan

Posisi

Parlemen  

negara kaya

International 
Development Select 
Committee (Inggris)

Anggota parlemen 

tertentu, misalnya 

pemimpin partai 

Liberal-demokratik

Akan berbeda di tiap negara. Akan berbeda di tiap negara, 
Kongres AS menerima 

undang-undang yang 

menuntut MNC bidang 
pertambangan yang terdaftar 
di AS untuk melaporkan 

transaksi keuangan 

berdasarkan asas negara-

demi-negara.

Parlemen negara 

berkembang

Komisi keuangan 

terpilih

Komisi terpilih untuk 

isu sektoral misalnya 

pertambangan dan 

mineral

Anggota parlemen 

terkemuka

Akan berbeda di tiap negara, 
kebanyakan parlemen 

menginginkan lebih banyak 

pendapatan pajak dari 
perusahaan-perusahaan 

multinasional, khususnya 
disektor pertambangan.

Akan berbeda di tiap negara 
tetapi kebanyakan tidak 
menyadari isu pelaporan 

negara-demi-negara.

Pemangku-pemangku kepentingan lain yang terkait

Badan-badan 

keagamaan

Dewan-dewan gereja 
nasional, organisasi-

organisasi agama

Pimpinan gereja, 
petugas dalam 

organisasi agama, 

anggota serikat-serikat

Minat terhadap keadilan 

sosial dan ekonomi untuk 

pembayar pajak yang miskin.

Kebanyakan tidak menyadari 
isu ini.

Media

Pers keuangan dan 

bisnis, pers gereja, 
TV nasional

Wartawan spesifik 
dan editor

Minat terhadap transparansi Beberapa wartawan 
mendukung petisi kita.

NGO

Jejaring utang, 
NGO watch dog 

yang memonitor 

pelaksanaan EITI, 
kelompok pengamat 

anggaran, jejaring 
Publish What You Pay 

(PWYP)

Pejabat kebijakan dan 
advokasi

Minat terhadap pelayanan-

pelayanan dasar untuk 

mengurangi kemiskinan, 

transparansi disektor 

pertambangan, pengeluaran 

anggaran dan peningkatan 

pendapatan negara.

Kebanyakan tidak menyadari 
isu ini.

Jejaring kelompok-
kelompok yang memonitor 

pertambangan seperti PWYP 
dan EITI sudah mendukung 
dan melobi untuk pelaporan 

negara-demi-negara disektor 

pertambangan.

Badan-badan atau 

asosiasi profesi

Chartered Institute 
of Taxation (Ghana), 

Masyarakat Hukum 

Kenya, Asosiasi 

Pengacara New York

Risiko untuk kepentingan 
anggota, pembelajaran 
profesional, standar-standar 
etis.

Variabel- perlu dirinci lebih 
lanjut untuk asosiasi khusus.

Institusi-institusi internasional

NGO dan jejaring 
internasional

Action Aid 
International (AAI), 
PWYP, Transparansi 
Internasional (TI), Tax 

Justice Network (TJN)

Staf kebijakan dan 
advokasi.

PWPY, TI, GW = transparansi 
ekstraktif.

Dukungan dan kampanye 
untuk pelaporan negara-demi-

negara.

NGO regional

ISODEC, Jubilee 
South, Latindadd, 
Tax Justice Network 
Afrika

Transparansi anggaran dan 
utang, otonomi kebijakan 
yang lebih besar.

Pendapatan pemerintah 

lebih besar, redistribusi yang 

adil atas pendapatan dan 

kekayaan.

PBB

UNTAD, UneCA, 
Komisi Pajak PBB, 
UNDP

Bervariasi Mobilisasi sumber domestik 
yang lebih besar di negara-

negara berkembang.

Transparansi yang lebih besar 
dalam pelaporan perusahaan-

perusahaan.
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Halaman Interaksi

Halaman-halaman ini menyajikan beberapa saran untuk memfasilitasi suatu diskusi kelompok dan/atau 
pelatihan tema-tema pokok yang diangkat di dalam bab ini.

Latihan 1: Apa itu siklus rencana advokasi?

Latihan 2: Mengidentifikasi masalah dan mencari solusi

Tujuan: Untuk melihat tahap-tahap yang berbeda-beda di dalam suatu siklus 
perencanaan advokasi, dan mengembangkan suatu strategi advokasi.

Langkah 1: presentasi pleno

Sebelum anda memulai advokasi, sangat penting untuk mempunyai suatu 

strategi yang jelas di benak anda.

Langkah 2 dan 3: di dalam kelompok-kelompok, lalu pleno

Masukkan berbagai unsur siklus perencanaan advokasi dan hal-hal yang 

diperlukan untuk pengembangan strategi advokasi ke dalam kartu-kartu. 
Berikan satu set kartu-kartu tersebut kepada tiap kelompok.Lihat halaman 2.

1. Minta peserta untuk menyusunnya dalam urut-urutan yang menurut mereka 

    tepat dengan mengidentifikasikan alasan mengapa mereka ini. 
    Sesudah itu anda dapat mendiskusikan mengapa mereka memilih urutan ini.
2. Umpan balik: tiap kelompok memberikan umpan balik; catat umpan balik 
    tersebut pada lembaran flip chart dengan catatan: ‘Isu-isu yang muncul’.

Tujuan: para peserta menggunakan ’pohon’ masalah dan solusi untuk 
mengidentifikasi akar masalah dari isu yang ingin ditangani, dan mengembangkan 
tujuan-tujuan dan sasaran-.sasaran dalam rangka menanganinya.

Di dalam pleno: demonstrasikan bagaimana membuat ’pohon’ masalah dan solusi, 
dan mengapa pohon itu merupakan alat yang bermanfaat untuk mengembangkan tujuan dan sasaran.
Bagikan peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil (maksimal empat orang per kelompok) dan minta 

mereka untuk membuat ‘pohon’ mereka sendiri berdasarkan satu isu yang menjadi perhatian mereka.

Merinci lebih lanjut isu-isu yang lebih luas
Mengidentifikasi akar masalah dan mengartikulasikan solusi
Mengeksplorasi wilayah cakupan advokasi, di mana para peserta dapat memilih untuk mengadakan 
intervensi dalam rangka menghasilkan satu perubahan positif.

Fasilitator menjelaskan bahwa model ini berguna untuk:
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Contoh umum ‘Pohon’ Masalah:

Pohon Masalah – bagaimana menggunakan alat ini

Gambarlah satu pokok pohon dalam selembar kertas. Pokok menunjukkan masalah 

atau situasi yang sedang anda selidiki.

Tambahkan akar-akar. Akar-akar merepresentasikan penyebab masalah atau situasi. 
Beberapa akar lebih dekat ke permukaan tanah: itulah faktor-faktor yang lebih jelas 
menyebabkan masalah. Tapi apa penyebab faktor-faktor ini? Makin dalam anda menggali, 
makin banyak anda temukan penyebab yang akan membantu dalam mencari solusi 

suatu masalah atau situasi.

Gambarkan cabang-cabang/ranting-ranting pohon. Ranting-ranting ini mewakili akibat dari 
masalah. Beberapa cabang langsung bertumbuh dari pokok: itu adalah akibat yang lebih 
langsung dari masalah. Tapi dari tiap cabang dapat bertunas lebih banyak cabang lagi yang 
menunjukkan bagaimana masalah dapat menimbulkan serangkaian akibat tidak langsung 
dan jangka panjang.

Langkah 1: 

Langkah 2: 

Langkah 3: 
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Contoh umum ‘Pohon’ Solusi

‘Pohon solusi’ – bagaimana menggunakan alat ini

Gambarlah satu pokok pohon di selembar kertas besar. Pokok merepresentasikan satu situasi 
tertentu yang anda inginkan di masa depan.

Tambahkan akar-akar. Akar merepresentasikan solusi-solusi yang mungkin, atau metode-
metode untuk menghasilkan situasi masa depan yang diinginkan. Solusi harus berkaitan 
dengan penyebab utama dari masalah, seperti ditunjukkan di dalam akar-akar ‘pohon’ masalah 
anda. Akar yang lebih dekat dengan permukaan adalah hal-hal yang akan paling langsung 
membantu perbaikan sistuasi. Solusi-solusi dapat saling mendukung satu sama lain.

Gambarlah cabang-cabang/ranting-ranting. Ranting-ranting ini merepresentasikan akibat-
akibat situasi yang sudah diperbaiki. Beberapa cabang bertumbuh langsung dari pokok: itu 
adalah akibat-akibat paling langsung. Cabang-cabang yang lebih panjang digunakan untuk 
merepresentasikan akibat-akibat jangka panjang dari situasi yang sudah diperbaiki.

Langkah 1: 

Langkah 2: 

Langkah 3: 

Pohon solusi mengubah hal-hal negatif dalam ‘pohon masalah’ anda menjadi positif, yang pada gilirannya 
dapat dikembangkan menjadi tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran.
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Latihan 3: Analisis kekuasaan

Latihan 4: Mengidentifikasi dan memetakan 
pemangku-pemangku kepentingan kunci

Para peserta mengembangkan peta kekuasaan berkaitan dengan isu perpajakan 
mereka. Mereka memiliki analisis yang jelas mengenai pelaku-pelaku utama yang dapat 
mempengaruhi atau membuat keputusan mengenai tujuan, dan mereka memahami 
jejaring-jejaring dan relasi-relasi antara orang-orang dan institusi-institusi kunci.

Di dalam kelompok-kelompok para peserta menggambar suatu peta kekuasaan 

(lihat alat pemetaan kekuasaan di halaman 8 misalnya).

Gambarlah dan berilah judul pada boks atau lingkaran di tengah selembar kertas untuk 

merepresentasikan pribadi atau institusi yang memiliki kekuasaan paling besar untuk 
membawa perubahan pada isu anda. Lalu bekerjalah ke arah luar, sedemikian rupa sehingga 
lingkaran/kotak yang berdekatan dengan bagian pusat dari lembar kerja memiliki kekuasaan 
paling besar untuk mengubah kebijakan, dan lingkaran/kotak di pojok-pojok lembaran 
adalah mereka dengan kekuasaan yang paling sedikit. Peserta mendiskusikan pilihan-pilihan 
mereka ketika mengembangkan peta kekuasaan.

Masih di dalam kelompok, para peserta menambahkan panah dari satu kotak/lingkaran 

ke yang lain untuk menunjukkan siapa yang memiliki kekuasaan atas badan-badan atau 
individu-individu lain.

Anda dapat mendiskusikan lebih lanjut pilihan-pilihan yang dibuat para peserta dan alasan-

alasan untuk itu di dalam pleno.

Para peserta mengidentifikasi serangkaian panjang pelaku-pelaku yang mempunyai 
kepentingan di dalam suatu isu pajak tertentu (untuk melengkapi analisis mengenai siapa 
mempunyai kekuasaan mengenai isu di pelatihan 3). Peserta akan menganalisis empat 
kategori utama pemangku kepentingan: sasaran; sekutu; penentang; dan penerima manfaat.

Fasilitator mengingatkan kelompok, bahwa kebanyakan isu perpajakan mempunyai banyak 
pemangku kepentingan. Beberapa akan menjadi sasaran advokasi (karena mereka memiliki 
kekuasaan untuk menghasilkan perubahan yang dicari – seperti sudah diidentifikasi di dalam 
pelatihan pemetaan kekuasaan). Beberapa akan menjadi sekutu, yang lain penentang-
penentang. Juga penting untuk menjelaskan, siapa yang akan memperoleh manfaat dari 
perubahan yang dicari.

NB: Bisa jadi ada tumpang tindih antara pemangku-pemangku kepentingan yang berbeda-beda 

-yaitu, sasaran-sasaran advokasi bisa menjadi penentang atau sekutu.

Bagilah para peserta ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat atau lima 

orang. Tiap kelompok perlu memutuskan isu perpajakan mana yang akan mereka jadikan 
fokus (idealnya, isu yang sama yang mereka gunakan di dalam pelatihan peta kekuasaan).

Langkah 1:

Langkah 2:

Tujuan:

Langkah 2:

Langkah 3:

Langkah 1:

Tujuan:



49

Berikan kepada tiap kelompok kecil empat lembar kertas pajangan, 
tiap lembar diberi judul satu kategori pemangku kepentingan yang berbeda sebagai berikut:  
Sasaran, Sekutu, Penentang, Penerima manfaat.

Di dalam kelompok-kelompok kecil ini, mintalah kepada peserta untuk:
Membuat daftar dari berbagai pemangku kepentingan dengan satu kepentingan di dalam isu 
mereka, sambil menggunakan empat lembar kertas pajangan (yaitu, daftar sasaran, sekutu, 
penentang dan penerima manfaat). ‘Apa-Siapa’ pemangku kepentingan pajak di halaman 
9-11 akan memberikan beberapa gagasan mengenai pemangku-pemangku kepentingan 
yang relevan, akan tetapi bisa juga ada pemangku-pemangku kepentingan lain yang relevan 
dalam konteks atau isu perpajakan anda.

Perkenalkan tabel analisis pemangku kepentingan (lihat ALAT pada halaman 12).  
Ambillah tiap pemangku kepentingan, yang sudah diidentifikasi oleh kelompok  
dan ajukanlah pertanyaan-pertanyaan berikut:

•  Kepentingan apa mereka miliki di dalam isu ini? Peringkat: rendah, medium, tinggi.

•  Seberapa jauh mereka sepakat dengan anda dalam isu itu? Peringkat: rendah, medium, tinggi.

•  Seberapa penting isu ini bagi mereka? Peringkat: rendah, medium tinggi.

•  Seberapa besar pengaruh mereka terhadap isu ini? Peringkat: rendah, mediium, tinggi.

Kalau ada waktu, mintalah tiap kelompok untuk mulai mendiskusikan, pendekatan mana 

akan mereka lakukan dengan masing-masing pemangku kepentingan ini.

NB: Bagaimana kita mempengaruhi pemangku kepentingan yang berbeda-beda akan ditelaah lebih 
terinci dalam Bab 4: Menjadi aktif dalam perpajakan.

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan saat mendiskusikan berbagai 

pendekatan terhadap pemangku kepentingan (fasilitator dapat menayangkan  pertanyaan-
pertanyaan ini melalui powerpoint  atau pada satu lembar pajangan untuk dilihat oleh 
semua kelompok)

Langkah 3:

Langkah 4:

Langkah 5:

Langkah 6:

Langkah 7:

Apakah penentang-penentang kita juga sasaran-sasaran utama advokasi kita? 
Kalau begitu, pendekatan mana yang paling cocok untuk mengubah posisi mereka?

Kalau penentang-penentang kita bukannya sasaran-sasaran utama advokasi kita dan 

tidak mempunyai terlalu banyak kekuasaan terhadap isu itu, dapatkah kita mengabaikannya? 
Atau perlukah kita menetralisasi posisi mereka?

Apakah tiap sekutu kita juga merupakan sasaran-sasaran advokasi utama kita? Kalau begitu, 
bagaimana kita dapat memanfaatkan sekutu-sekutu yang berkuasa ini untuk mendapatkan 
keuntungan maksimal? 

Berapa dekat harus kita berusaha bekerjasama dengan sekutu-sekutu kita? 
Seberapa jauh mereka sepakat dengan kita?
Akankah kita berusaha melibatkan mereka-mereka yang mendapat manfaat di dalam kegiatan 
advokasi kita? Kalau ya, bagaimana?

Di dalam pleno, mintalah tiap kelompok kecil untuk membuat kembali laporan singkat 
tentang analisis pemangku kepentingan mereka. Dalam waktu singkat, mintalah tiap 
kelompok untuk mempresentasikan analisis mereka tentang satu kategori pemangku 

kepentingan.

•

•

•

•

•
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Latihan 5: jadikanlah sasaran-sasaran anda SMART

Peserta belajar mengembangkan sasaran-sasaran SMART untuk strategi advokasi mereka.

Di dalam pleno, fasilitator memberikan tiga atau empat contoh sasaran yang tidak memenuhi 
kriteria SMART dan mintalah peserta untuk berpasang-pasang mendiskusikan mengapa 
contoh-contoh tersebut tidak SMART.

Di dalam kelompok-kelompok:

Bagilah ke dalam kelompok-kelompok menurut isu (misalnya, kelompok-kelompok isu 

yang berbeda mengenai pajak: bagaimana membuat sistem perpajakan nasional kita lebih 
transparan; bagaimana membuat sistem perpajakan nasional kita lebih adil; bagaimana 
meyakinkan pemerintah kita untuk berhenti memberikan jeda pajak yang terlalu murah 
hati kepada para investor). Minta agar kelompok-kelompok kembali ke masalah-masalah 
dan solusi-solusi yang diambil dari pelatihan ‘pohon’ masalah dan solusi untuk membantu 
mereka mengembangkan dua sampai empat sasaran SMART.

Umpan balik dari kelompok-kelompok dalam pleno:

Tiap kelompok isu memberikan umpan balik terhadap satu sasaran di dalam pleno, 

dan fasilitator/peserta mengecek apakah sasaran tersebut sudah SMART.

Langkah 1:

Langkah 2:

Langkah 3:

Tujuan:

Contoh-contoh sasaran yang tidak SMART

NGO pembangunan XX mendaratkan satu roket di bulan dalam satu tahun 

(tidak dapat terlaksana atau realistik; tapi terikat pada waktu)

Membasmi kemiskinan dunia (tidak spesifik atau terikat pada waktu)

Menangani HIV/AIDS di Sudan dalam satu dasawarsa (tidak spesifik dan tidak terukur)

Sampai sekarang, anda harus sudah terbiasa dengan:
Siklus advokasi dengan enam unsurnya termasuk:
•  mengidentifikasi masalah dan akar-akarnya dan menemukan satu solusi
•  memperkirakan konteks eksternal anda termasuk mengidentifikasi pemangku-pemangku kepentingan perpajakan 
    anda dan siapa yang mempunyai kekuasaan untuk membantu anda melaksanakan perubahan yang anda cari

•  menyusun tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan indikator-indikator perpajakan anda
•  mengembangkan pesan-pesan kunci anda mengenai pajak dan merajutnya untuk khalayak sasaran anda
•  memutuskan pendekatan advokasi anda – apakah anda akan menggunakan strategi ke luar atau ke dalam terkait 
    dengan isu keadilan pajak anda?
•  Merencanakan monitoring dan evaluasi anda.

Bab 3 memberikan petunjuk mengenai bagaimana melaksanakan satu riset mengenai pajak, khususnya:
Petunjuk mengenai metode-metode inti riset dan alat-alat untuk membantu anda melaksanakan riset 
yang berfokuskan advokasi mengenai:
•  sistem-sistem perpajakan pemerintah
•  kontribusi perusahaan-perusahaan melalui pajak

Bab 2: Bagaimana mengembangkan strategi advokasi pajak anda
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Bab 3: 
Melakukan riset pajak anda

Bab ini menganalisis secara mendalam komponen riset untuk advokasi pajak. Riset 

merupakan komponen penting dari strategi advokasi pajak anda. Riset penting 
untuk memberikan bukti-bukti yang dapat dipercaya untuk argumen anda dan untuk 
meyakinkan target dan sekutu advokasi pajak anda.

Bab ini membicarakan:

Pengantar mengenai cara mengintegrasikan 
riset ke dalam siklus advokasi pajak kita.

Petunjuk mengenai metode riset utama dan alat 
bantu agar riset anda berfokus pada advokasi 
terhadap:
• Sistem perpajakan pemerintah: bagian ini  
   akan memandu anda untuk membuat baseline  

   dari rejim perpajakan negara anda, untuk 
   menganalisis siapa yang menanggung beban 
   dari sistem pemungutan pajak yang diterapkan 
   pemerintah.
• Kontribusi pajak dari perusahaan: bagian ini 
   menunjukkan kepada anda bagaimana menilai 
   seberapa banyak negara dirugikan akibat   
   praktik penghindaran pajak (tax dodging), 
   yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, 
   dilengkapi dengan alat-alat yang anda 
   butuhkan untuk menganalisi seberapa banyak 
   suatu perusahaan tertentu membayar pajak 
   apabila terjadi penghindaran dan 
   pengelakan pajak.

Halaman-halaman interaksi di akhir bab ini menyajikan beberapa saran untuk memfasilitasi diskusi 
kelompok dan pelatihan-pelatihan mengenai tema utama yang dibahas dalam bab ini.

Banyak dari riset yang dideskripsikan di dalam bab ini dapat dilakukan sendiri oleh organisasi-organisasi 
yang dikelola dengan baik, tetapi riset yang berbobot menuntut manajemen yang ketat, serta sumber daya 
dan waktu yang cukup. Oleh karena itu penting juga untuk menyadari keterbatasan yang anda miliki. 
Di dalam beberapa kasus, lebih baik bekerjasama dengan mitra-mitra riset atau konsultan-konsultan.

Tujuh langkah kunci untuk melaksanakan satu 
proyek riset yang berhasil:
• Langkah 1: Mendefinisikan masalah 
   dan pertanyaan-pertanyaan riset
• Langkah 2: Menyiapkan riset dan memutuskan 
   metodologi riset
• Langkah 3: Merencanakan riset 
• Langkah 4: Mengumpulkan dan 
    menganalisis data
• Langkah 5: Mengontrol mutu riset (validasi)
• Langkah 6: Melapor, menyebarluaskan 
   dan mendiskusikan hasil riset
• Langkah 7: Merencanakan tindak lanjut dari 
   hasil riset anda

Apendiks-apendiks berikut: 
• Apendiks 1: Contoh kerangka acuan untuk 
   riset pajak
• Apendiks 2: Survei ‘beban pajak terhadap 
   orang miskin’
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Riset dan siklus advokasi

Pada bab 2 telah dibahas gambaran umum mengenai siklus advokasi: 
bagaimana mengidentifikasi masalah dan solusi, bagaimana memetakan pemangku 
kepentingan dan bagaimana mengembangkan strategi advokasi. 
Riset merupakan bagian krusial dari proses ini. 

Argumen-argumen yang kuat berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan pengumpulan data 
dan riset, bukan saja berfungsi sebagai landasan strategi advokasi tetapi juga berfungsi 
untuk menguatkannya. Pada saat yang sama, riset harus berbasis pengalaman: 

topik-topik yang anda teliti harus muncul dari masalah-masalah yang anda hadapi 
dalam kerja-kerja advokasi anda yang lebih luas.

Kami menganjurkan tujuh langkah untuk merencanakan dan menjalankan riset pajak 

yang efektif dan berfokus pada advokasi. 

Langkah 1: Mendefinisikan masalah dan pertanyaan-pertanyaan riset
Langkah 2: Menyiapkan riset dan menetapkan metodologi riset
Langkah 3: Merencanakan riset anda
Langkah 4: Mengumpulkan dan menganalisis data
Langkah 5: Mengontrol mutu riset (validasi)
Langkah 6: Melaporkan, menyebarluaskan dan mendiskusikan hasil riset
Langkah 7: Merencanakan tindak lanjut dari hasil riset

Bab ini terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, kita akan mengaplikasikan langkah-
langkah ini untuk menganalisis kebijakan perpajakan pemerintah. Lalu kita akan 
melakukan pendekatan yang sama untuk memahami kontribusi pajak dari perusahaan-
perusahaan multinasional (MNCs).
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Meneliti kebijakan 
perpajakan pemerintah

Dalam Bab 1 kita telah menyoroti bagaimana advokasi pajak berkaitan dengan serangkaian isu keadilan 
ekonomi dan sosial: dengan menyediakan pendapatan untuk pelayanan-pelayanan dasar, redistribusi untuk 
menanggulangi kemiskinan dan ketidakadilan, representasi untuk memastikan akuntabilitas, dan repricing 

untuk membatasi barang-barang publik yang buruk dan mendorong barang-barang publik yang baik.

Ketika membuat riset tentang kebijakan perpajakan pemerintah, anda dapat meneliti konsistensi kebijakan-
kebijakan pemerintah, atau dampak kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap kelompok warga tertentu: 
misalnya mereka yang hidup dalam kemiskinan di provinsi tertentu.

Bagian ini akan menjelaskan kepada anda petunjuk-petunjuk dalam membuat kedua jenis riset ini, dengan 
memperhatikan beban pajak yang ditanggung oleh masyarakat miskin, pada tingkat makro maupun mikro.

Mengapa melakukan riset mengenai kebijakan pajak pemerintah?CONTOH

Di Filipina, Freedom from Debt Coalition (Koalisi bebas dari Utang) menyoroti bahwa International Monetary 
Fund (IMF) sudah memaksakan pemotongan pengeluaran publik di Filipina, dan menuntut pemerintah 
mengimplementasikan sistem perpajakan yang baru untuk menangani defisit fiskal. CSO ingin berkampanye 
menentang hal ini, tetapi membutuhkan bukti-bukti bahwa perubahan tersebut akan berdampak negatif terhadap 
masyarakat miskin. Mereka melakukan survei terhadap rumah tangga untuk menunjukkan seberapa besar pendapatan 
minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan dampak kenaikan tarif pajak terhadap 
masyarakat miskin.

Langkah 1: Mendefinisikan masalah dan pertanyaan-
                    pertanyaan riset

Pada Bab 2 kami memberitahukan kepada anda, 
bagaimana menggunakan ‘pohon’ masalah dan solusi, 
untuk mengidentifikasikan masalah yang terkait 
dengan keadilan pajak dan ekonomi serta solusi-solusi 
kebijakan potensial. Riset pajak akan membantu anda 
menguji dan merumuskan lebih cermat penyebab-
penyebab di balik masalah dan menginformasikan 
rekomendasi-rekomendasi hasil riset – alasan anda 
melakukan advokasi.

Kalau di dalam ‘pohon’ masalah, anda mengidentifikasi 
bahwa Pemerintah tidak cukup mengeluarkan uang 
untuk pendidikan, maka penyebab yang berkaitan 

dengan pajak adalah salah satu dari hal berikut ini:

     Tidak memadainya pendapatan pemerintah 
     (defisit anggaran)
     Buruknya pengelolaan pendapatan pemerintah
     Kurangnya representasi warga 

Bisa jadi ada penyebab-penyebab lain yang tidak 
terkait dengan pajak, tetapi sudut pandang perpajakan 
dapat membawa unsur baru yang dapat membantu 
upaya advokasi untuk memperhatikan regulasi 
yang dibuat oleh berbagai pemangku kepentingan 
sehubungan dengan masalah tersebut.
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Pada tahap ini penting untuk memperhatikan 
pertanyaan-pertanyaan riset yang terfokus sedemikian 
rupa sehingga dapat dijawab dengan baik dengan 
sumber-sumber yang anda miliki untuk menjawabnya. 
Di sini anda dapat memperhatikan pertanyaan-
pertanyaan berikut:

Apakah ada faktor-faktor lain di luar pajak yang 
dapat mengakibatkan masalah ini?
Dapatkah kita memisahkan isu pajak dari penyebab-
penyebab masalah yang lain?
Apakah kita memiliki cukup waktu, sumber daya 
dan keterampilan untuk menjawab pertanyaan ini?
Apakah data sudah tersedia atau apakah kita perlu 
mengumpulkannya sendiri?

Langkah 2: Menyiapkan riset dan menentukan 
             metodologi riset anda

Tahap pertama dalam menyiapkan riset anda 
adalah: bersandar pada pengetahuan dan 
pengalaman orang lain. Apakah akademisi atau 
organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSO) sudah 
melakukan riset ini sebelumnya? Apakah riset itu 
perlu di- update? Apakah ada orang lain yang sudah 
memperhatikan masalah yang sama di negara 
atau wilayah lain? Studi literatur yang menelaah 
kegiatan yang sudah dibuat orang lain dapat 
membantu memoles pertanyaan-pertanyaan riset 
yang anda lakukan. Metodologi yang anda pilih akan 
tergantung dari jenis pertanyaan yang ingin anda 
jawab dan data yang anda miliki. 

Metodologi riset umumnya dikategorikan sebagai 
kualitatif atau kuantitatif. Riset kualitatif berarti 
anda bekerja dengan teks dan wawancara, 

sedangkan riset kuantitatif berarti berurusan 
dengan angka-angka, statistik-statistik dan isu-
isu yang dapat anda jumlahkan. Baik untuk riset 
kualitatif maupun untuk riset kuantitatif ada 
berbagai metodologi riset di belakang meja, salah 
satunya adalah riset sekunder,  di mana peneliti 
menganalisis laporan-laporan, literatur dan data 
ilmiah yang dikumpulkan misalnya oleh lembaga 
statistik nasional atau institusi-institusi keuangan 
internasional. 

Rangkaian metodologi yang kedua dapat 
dikelompokkan sebagai riset lapangan. 
Riset lapangan yang bersifat kuantitatif biasanya 
berdasarkan survei yang dilakukan dengan 
mengumpulkan data yang dapat dikuantifikasikan, 
misalnya dari survei rumah tangga.

Akhirnya, riset aksi (kegiatan) melibatkan peneliti yang terlibat dalam satu isu, dengan berpartisipasi selama  
jangka waktu tertentu dalam kegiatan operasi perusahaan atau administrasi pajak, berdasarkan suatu 
kesepakatan. Peneliti dapat melakukannya dengan cara magang atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 
advokasi sebagai peneliti. Riset aksi umumnya memakan waktu seitar tiga bulan sampai satu tahun.

Wawancara terstruktur – sering digunakan dalam survei untuk memperoleh data yang dapat diperbandingkan 

Wawancara semi (atau setengah) terstruktur – paling lazim dalam berbicara dengan informan-informan kunci

Wawancara tidak terstruktur – digunakan di dalam kelompok-kelompok terfokus dan selama observasi 

lapangan, di mana hanya tema diskusi yang telah ditetapkan terlebih dahulu yang menjadi panduan. 

Data kualitatif dapat dikumpulkan melalui wawancara-wawancara atau observasi terhadap isu-isu 
yang sudah ditetapkan. Wawancara terdiri dari tiga jenis:
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Sementara riset-riset ekonomi cenderung bersifat kuantitatif, masalah sosial yang dinamis selalu memiliki 
keunikan tertentu dan sering menuntut juga dilakukannya pendekatan kualitatif. Yang menentukan adalah 
seberapa representatif kah riset yang anda lakukan. Kalau anda membuat survei kuantitatif, anda dapat 
mencakup sejumlah besar orang namun tidak mendetail. Kalau membuat riset kualitatif, biasanya anda 
akan mendapatkan temuan yang lebih kaya dan lebih beragam, akan tetapi hal ini hanya mewakili populasi 
yang lebih terbatas. Sambil memperhatikan kekuatan dan kelemahan kedua pendekatan ini, ada trend ke 
arah riset multidisipliner yang mencoba menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menjawab suatu 
pertanyaan dari perspektif yang berbeda.

1) Apakah anda ingin mengatakan sesuatu 

tentang sejumlah besar dari populasi, 

atau hanya sejumlah kecil orang?

a) Jawaban: Dampak kebijakan perpajakan pada seluruh 
    populasi – Anda perlu mencarinya dalam suatu analisis 
    statistik kuantitatif.
    i) Apakah tersedia data?

       (1) YA: pertimbangkanlah sumber daya 
             yang diperlukan dan terlibatlah dalam riset.
       (2) TIDAK: Dapatkah anda menghasilkan data?

             (a) YA: pertimbangkanlah waktu dan sumber 
                   daya dan mulailah lakukan.
             (b) TIDAK: lihatlah perspektif lokal.

b) Jawaban: Dampak kebijakan perpajakan pada satu 
    kelompok kecil masyarakat – Anda harus memilih 
    analisis kualitatif.
    i) Apakah anda mempunyai akses ke situs-situs riset?

       (1) YA: sewalah seorang peneliti lapangan, 
             alokasikan sumber daya dan mulailah bekerja.
       (2) TIDAK: Dapatkah anda menyewa seseorang 

             yang mempunyai akses untuk riset?

             (a) YA: petakanlah waktu dan sumber daya 
                   yang diperlukan.
             (b) TIDAK: Anda perlu mengubah topik 
                   atau pendekatan.

2) Apakah anda berminat terhadap aspek 

hukum atau bagaimana peraturan diterapkan?

a) Jawaban: Hukum dan aspek legal – Anda perlu 
menyewa seorang pengacara atau akuntan yang dapat 
mempelajari legislasi.

Memilih metodologi riset

i) Apakah legislasi dan dokumentasi tersedia?       

   (1) YA: pelajarilah seberapa banyak dokumentasi 
         yang diperlukan untuk penelitian, alokasikan waktu    
         dan sumber daya dan mulailah bekerja.
   (2) TIDAK: Apakah sudah ada orang yang membuat 

         analisis sekunder terhadap dokumentasi itu?

         (a) YA: Cari tahu apakah analisis itu dapat dipercaya 
               – kalau ya, mulailah bekerja.
         (b) TIDAK: kalau begitu usahakanlah melihat 
               penerapan dari peraturan-peraturan tersebut.

b) Jawaban: Penerapan dan penyalahgunaan peraturan   
     – Anda perlu mempertimbangkan campuran antara  
     riset sekunder dan riset lapangan karena anda perlu  
     memiliki pemahaman dasar mengenai peraturan 
     yang berlaku untuk merumuskan pertanyaan- 
     pertanyaan yang baik.
      i) Anda mempunyai akses terhadap orang-orang 

         yang ingin anda wawancarai?

         (1) YA: sewalah seorang pewawancara yang baik,  
               jelaskan kepadanya tentang isu-isu dan 
               mulailah bekerja.
         (2) TIDAK: dapatkan persetujuan dari atasan 
               mereka; cobalah pendekatan yang berbeda 
               seperti menyewa ‘orang dalam’ dari profesi 
               yang sama atau seorang mantan pegawai 
               di sektor itu. Apakah anda menemukan jalan 
               untuk memperoleh data kualitatif?
               (a) YA: kalau begitu anda telah melampaui satu  
                     rintangan – mulailah bekerja.
               (b) TIDAK: Mungkin saat ini anda tidak dapat 
                     memperoleh data mengenai topik ini, 
                     coba lagi lain waktu, siapa tahu telah terjadi 
                     pergantian ‘orang dalam‘, atau ubahlah 
                     topik riset.
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Faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan anda mengenai metodologi adalah para pemangku 
kepentingan yang anda jadikan sasaran. Perhatikan jenis-jenis argumen yang mungkin mereka tanggapi:

Pembuat kebijakan? Pertimbangkan untuk menggunakan argumen-argumen yang sah (valid) secara 
statistik, dan sampel yang luas untuk survei sehingga temuan riset anda dianggap dapat dipercaya dan 
representatif.

Media? Pertimbangkan untuk menghasilkan angka-angka yang mudah menjadi headline atau studi-studi 
kasus; atau masukkan kutipan-kutipan yang dapat langsung dipakai media dalam laporan mereka.

Para warga? Pertimbangkan kelompok pemangku kepentingan mana yang ingin anda pengaruhi dan 
argumen-argumen yang akan mereka tanggapi.

3) Apakah anda tertarik mengetahui 

penyebab-penyebab dari suatu masalah atau 
ingin lebih mengetahui tentang mereka yang 
terkena dampak dari suatu malpraktik?

a) Jawaban: Akar penyebab masalah – Kalau demikian, 
    lihatlah strategi-strategi di atas.
b) Jawaban: Akibat praktik salah di masyarakat lokal– 
    Cobalah melihat studi-studi mengenai komunitas- 
  komunitas yang terkena dampak untuk memasukkan isu-
  isu riset anda ke dalam agenda.
  i) Dapatkah anda menemukan suatu komunitas yang 

      terkena dampak, yang dapat berpartisipasi di 
      dalam riset?

      (1) YA: saat anda mengidentifikasi komunitas,    
            jelaskanlah kepada mereka riset yang akan anda 
            lakukan dan mulailah merencanakan studi    
            mengenai dampak kebijakan atau studi opini.
      (2) TIDAK: Kadang-kadang masyarakat tidak percaya  
            kepada para peneliti – dapatkah anda  
            menemukan pihak yang dapat dipercaya untuk  

            berpartisipasi di dalam riset?
             (a) YA: bekerjalah dengan mitra riset anda yang 
                   baru dan mulailah. 
             (b) TIDAK: carilah komunitas atau topik lain untuk 
                   diteliti. Mungkin penolakan tersebut memang 
                   beralasan– jangan pernah memaksa seseorang  
                   untuk mengambil bagian dalam studi anda.

Sebuah pedoman untuk Kegiatan Pajak dari NGO, (A Guide to Tax Work for NGOs) yang 
dipublikasikan oleh International Budget Partnership pada tahun 2006, membantu justifikasi 
isu-isu kebijakan mengenai pendapatan dan membantu NGO, berupa alat-alat yang mereka 
butuhkan untuk mempengaruhi kebijakan mengenai pendapatan dan pengeluaran. Pedoman 
tersebut mendiskusikan isu-isu mengenai pendapatan dan secara khusus pajak-pajak seperti 
PPN (VAT) dan pajak pendapatan pribadi. Dokumen ini memberikan deskripsi dasar mengenai 
berbagai jenis pajak, mendiskusikan beberapa perdebatan kunci, memberikan contoh-contoh 
dari sejumlah negara dan menyuguhkan ide-ide untuk proyek-proyek yang berhubungan 
dengan pendapatan, yang dapat dikerjakan oleh kelompok peneliti. 
Lihat www.internationalbudget.org/files/guidetaxwork.pdf
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Apakah anda mengerjakan riset dengan peneliti anda sendiri atau mempekerjakan 
seorang konsultan riset, adalah praktik yang baik untuk menyepakati kerangka acuan. 
Riset biasanya menuntut masukan dan umpan balik dari bermacam-macam orang 
dengan bermacam-macam keahlian. Kerangka acuan akan memastikan bahwa tiap orang 
menyetujui cakupan riset sebelum riset dimulai.

Proses pengembangan kerangka acuan akan membantu anda juga untuk menegaskan 
feasibility/kelayakan riset tersebut.Apakah anda mempunyai sumber-sumber yang 
dibutuhkan? Apakah tersedia data yang relevan? Apakah itu cocok dengan siklus advokasi 
anda? Apakah ada risiko legal atau risiko keamanan pribadi yang harus anda sadari?
Contoh kerangka acuan dimasukkan ke dalam Apendiks 1.

Bekerja dengan konsultan riset

Jika anda tidak memiliki kemampuan riset pajak di 
dalam organisasi anda, diskusikanlah opsi untuk 
menyewa konsultan riset atau menjalin kemitraan 
dengan organisasi lain yang sudah melakukan riset 
serupa dan memiliki kemampuan yang relevan di 
kalangannya.

Pendekatan ini mempunyai keuntungan dan 
kelemahan. Konsultan riset bisa mahal dan memakan 
waktu untuk me-manage-nya. Bekerja dengan 
staf biasanya pilihan yang lebih murah yang dapat 
digunakan untuk siklus riset yang lebih lama dan 
memungkinkan pembelajaran tetap tersimpan di 
dalam organisasi. Namun para konsultan dengan 

keahlian khusus dapat disewa untuk memfasilitasi 
proses riset  dan dapat membantu mengatasi fase-
fase tertentu yang cukup sulit dalam suatu riset. 

Pilihlah mitra riset anda sambil mempertimbangkan 
baik pengalaman maupun afiliasi mereka. Apabila 
peneliti terafiliasi dengan satu institut yang ternama, 
mereka dapat memberikan sebagian dari pengalaman 
dan kredibilitas institut itu kepada advokasi anda. 
Peran anda sebagai koordinator riset mencakup 
pengelolaan proses itu dari awal hingga akhir, 
mendukung konsultan dengan permintaan data 
tambahan, memfasilitasi akses dan logistik, dll. 

Langkah 3: Merencanakan riset pajak anda
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Bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan 

perpajakan dan mengumpulkan pajak?

Siapa yang bertanggungjawab terhadap desain kebijakan, assessment dan pengumpulan 
pajak? Memahami pengaturan pemerintah  untuk manajemen penerimaan negara 
dan pengumpulan pajak akan membantu menentukan di mana kita perlu mencari 
informasi mengenai sistem perpajakan negara. Hal ini akan membantu anda juga dalam 
memetakan kekuasaan, yang dijelaskan di Bab 2. 

Mulailah dengan meneliti portal internet resmi negara. Tanggungjawab terhadap urusan 
perpajakan dapat terletak pada satu lembaga khusus, pada kementerian keuangan atau 
dapat tersebar pada beberapa lembaga.

Begitu anda sudah mengidentifikasikan kementerian atau lembaga yang 
bertanggungjawab terhadap kebijakan perpajakan dan penerimaan, jelajahilah 
website tersebut untuk menemukan link seperti legislasi atau link undang-undang 
khusus mengenai pajak penghasilan, PPN, bea dan cukai. Di dalam undang-undang ini 
dapat ditemukan informasi rinci mengenai berbagai tingkat perpajakan. Hal ini dapat 
membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Apakah pajak pendapatan bersifat regresif, proporsional atau progresif?
Berapa besar tarif pajak korporasi/perusahaan?
Berapa besar tingkat PPN? Apakah ada pengecualian untuk kebutuhan-kebutuhan 
dasar, -yang mempertimbangkan keadilan? Apakah sistemnya dapat dikelola atau 
terlalu sulit untuk diimplementasikan?

Dari mana anda mulai – pahamilah sistem perpajakan di 

negara anda

Untuk mengadvokasi peraturan perpajakan yang lebih adil dan berpihak kepada orang 
miskin, anda perlu mengetahui rejim perpajakan yang berlaku. Langkah pertama adalah 
menetapkan suatu baseline data yang dapat diperbaharui kalau ada angka baru yang 
dirilis atau ada perubahan atau amendemen terhadap perundang-undangan yang ada.

Langkah 4: Mengumpulkan dan menganalisis data
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Pintu-pintu masuk di Namibia

Kerangka legal di Namibia

CONTOH

CONTOH

Website resmi pemerintah Namibia (www.grn.na/grnabout.html) yang menyajikan informasi mengenai berbagai 
kementerian (pada link pemerintah pusat, pada bagian kiri halaman), menunjukkan bahwa tidak ada satu otoritas 
perpajakan yang terpisah.

Website kementerian keuangan (www.mof.gov.na/) memuat informasi tambahan, misalnya satu ‘organogram’ 

yang memperlihatkan bahwa ada satu departemen untuk manajemen penerimaan negara di dalam kementerian 
dengan beberapa sub bagian seperti direktorat untuk pendapatan dalam negeri, bea & cukai dan legislasi & 
kebijakan perpajakan.

Website Kementerian Keuangan mempunyai satu halaman dengan informasi mengenai perundang-undangan. 
Namun, kebanyakan undang-undang yang disebut, seperti undang-undang pajak penghasilan dan PPN didaftarkan 
sebagai ‘akan diperoleh segera’. Website-website Pemerintah tidak memberikan akses kepada semua bahan yang 
relevan atau tidak di-update secara teratur.

Dalam kasus khusus Namibia, penyelesaiannya adalah mencari di internet tentang undang-undang perpajakan. 
Di halaman negara-negara dari Bank Dunia (carilah www.worldbank.org, klik-lah negara-negara, pilihlah Namibia 
dan kliklah publikasi-publikasi dan laporan-laporan), dapat dibuka satu daftar dari semua dokumen dan laporan. 
Dokumen-dokumen seperti nota strategi sementara dan laporan negara memuat bagian-bagian singkat mengenai 
peraturan perpajakan. IMF juga mempunyai satu halaman negara untuk Namibia 
(www.imf.org/external/country/NAM/index.htm). Dokumen yang paling relevan adalah Pasal IV laporan staf 
konsultasi, yang mendeskripsikan perkembangan ekonomi.

Apakah kerangka legal untuk menghimpun pajak?

Memahami kerangka legal rejim perpajakan merupakan titik tolak penting dalam memahami 
perubahan-perubahan yang mungkin perlu anda advokasikan. Seringkali kementerian atau pejabat 
perpajakan nasional akan memiliki informasi tentang ketentuan perundang-undangan. 
Dokumen-dokumen Bank Dunia dan IMF tidak selalu menganalisis secara khusus peraturan 
perpajakan satu negara akan tetapi dapat memiliki latar belakang informasi yang bermanfaat.

Apa saja jenis-jenis pajak?

Pajak penghasilan

Pajak yang dikenakan kepada penghasilan, 
keuntungan dan laba modal pada umumnya dibagi 
ke dalam pajak-pajak yang dapat dibayar oleh 
individu-individu dan perusahaan-perusahaan. 
Mereka disebut pajak langsung karena pribadi 
atau perusahaan yang dikenakan pajak, langsung 
bertanggungjawab terhadap pembayarannya 
kepada pemerintah.

Pajak penghasilan pribadi

Perundang-undangan mengenai pajak-pajak 
penghasilan pribadi sering mencakup tarif pajak 
penghasilan untuk tingkat penghasilan yang 
berbeda-beda (lihat contoh Namibia di bawah 
ini). Inilah bagian yang paling gampang dan paling 
menarik dari perundang-undangan karena ia 
memungkinkan anda memahami berapa banyak 
seseorang dapat memperoleh penghasilan sebelum 
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terkena pajak (yang sering penting untuk rumah 
tangga berpenghasilan rendah). Hal ini misalnya 
dapat dibandingkan dengan taraf penghasilan untuk 
25 persen populasi yang termiskin atau bahkan 
dengan median penghasilan rumah tangga. Menarik 
untuk mengamati tingkatan di mana tarif pajak 
bergeser secara khusus berapa tinggi tarif pajak 
yang tertinggi dan pada tingkat penghasilan mana 
pajak itu memberikan sumbangan.
Contoh negara: tarif pajak penghasilan pribadi 
di Namibia (www.parliament.gov.na/act_

documents/14_act_112003.pdf)

Jumlah yang dapat 
dikenakan pajak

Tarif pajak

Tingkatan jumlah 
pendapatan yang dapat  
dikenakan pajak:

Tidak melebihi $N24.000 tidak dapat dikenakan pajak

Diatas $N 24.000  tetapi 
dibawah N$ 40.000

17,5 persen dari jumlah 
yang dengannya jumlah yang 
terkena pajak melebihi N$ 
24.000

Diatas N$ 40.000, tetapi 
dibawah N$ 80.000                                        

N$ 2.800 ditambah 29,5 
persen dari jumlah yang 
dengannya jumlah yang 
terkena pajak melampaui N$ 
40.000

Diatas N$ 80.000 tetapi 
dibawah N$ 200.000                                        

N$ 14.600 ditambah 34,5 
persen dari jumlah yang 
dengannya jumlah yang 
terkena pajak melampaui N$ 
80.000

Diatas N$ 200.000                              N$ 56.000 ditambah 35 persen 
dari jumlahyang dengannya 
jumlah yang terkena pajak 
melampaui N$ 200.000

Pada saat menulis ini, nilai tukar N$ terhadap US $ adalah 
7,65, yang berarti bahwa standar pengecualian dalam kasus 
Namibia ekuivalen dengan US$ 3.173 (2.553 Euro). 
Tingkat pendapatan tertinggi yang digunakan dalam kasus 
Namibia ekuivalen dengan US$ 26,144 (21,276 Euro)

Di samping tingkatan tarif pajak, perundang-
undangan dapat meliputi pemotongan pajak atas 
gaji (Pay As You Earn, bayar saat anda peroleh). 
Ini adalah sistem di mana pajak diambil dari 
sumbernya yaitu pembayar pajak (misalnya 

dari seorang pegawai) atas nama pemerintah 
sebagai pembayaran di muka pajak penghasilan 
mereka. Sistem seperti itu biasanya penting untuk 
mengumpulkan pajak secara efisien (lihat misalnya 
Taxation and Development in Ghana: Finance, Equity 
and Accountability dalam ‘Tax Justice Country Report 
Series’.i

Pajak penghasilan korporasi

Perundang-undangan pajak penghasilan harus 
juga memuat informasi mengenai tarif-tarif 
pajak korporasi/perusahaan. Beberapa negara 
mengenakan tarif pajak yang berbeda-beda 
terhadap sektor yang berbeda di dalam ekonomi 
dengan maksud memberi insentif kepada sektor 
industri spesifik atau untuk mendorong pemberian 
pekerjaan dan ekspor atau untuk menggantikan 
impor. Beberapa perusahaan menikmati selisih tarif 
pajak yang dapat diimplementasikan untuk menarik 
mereka ke negara itu. 

Apakah negara-negara terlibat dalam persaingan 
pajak? Akan berguna untuk melihat tarif pajak 
perusahaan negara-negara lain dalam suatu 
kawasan dan kerjasama untuk menghindari 
‘perlombaan menuju kemunduran’ (race to 

the bottom), dimana negara mencoba menarik 
perusahaan-perusahaan berdasarkan selisih 
tarif pajak.

Pajak-pajak konsumsi
Selain pajak-pajak langsung, kebanyakan negara 
mengenakan pajak konsumsi seperti PPN (VAT), 
pajak-pajak penjualan umum dan cukai-cukai 
(yang biasanya dikenakan kepada sejumlah terbatas 
barang-barang tertentu, seperti barang-barang 
mewah atau produk-produk yang dapat berdampak 
buruk pada konsumen). Hal ini penting untuk 
diidentifikasi karena cenderung bersifat regresif dan 
menaruh beban yang lebih berat kepada masyarakat 
miskin daripada kepada mereka yang sudah mapan.
Kerangka hukum harus ditetapkan dengan 
jelas, antara lain tarif PPN produk-produk yang 
dapat diberi tarif nol dan daftar semua item 
yang dikecualikan dari PPN – informasi ini akan 
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membantu menetapkan, apakah pajak yang 
dikenakan merupakan beban yang lebih berat 
untuk orang miskin daripada untuk orang kaya 
karena sifatnya yang regresif. Kalau pemerintah 
sudah memasukkan daftar barang-barang yang 
dikecualikan, hal ini dapat dibandingkan dengan 
kebutuhan-kebutuhan pokok dari pengeluaran suatu 
rumah tangga biasa.

Pajak perdagangan

Pajak perdagangan biasanya terdiri dari kewajiban-
kewajiban cukai, tarif-tarif dan pajak ekspor 
(bea keluar). Area ini bisa sangat kompleks untuk 
diteliti karena berkaitan erat  dengan kebijakan-
kebijakan perdagangan termasuk hal-hal yang 
ditetapkan berdasarkan persetujuan-persetujuan 
dagang bilateral dan regional. Beberapa negara 
mempublikasikan informasi mengenai kewajiban 

terhadap barang-barang impor (lihat misalnya 
www.nra.gov.sl) akan tetapi hal ini perlu dianalisis di 
dalam konteks potensi adanya berbagai persetujuan 
perdagangan bebas dan perjanjian tarif kepabeanan 
yang seragam antar negara (bilateral dan regional).

Penerimaan bukan pajak

Penting untuk diingat bahwa bukan semua 
pendapatan pemerintah berasal dari pajak. 
Jumlah pendapatan pemerintah tidak sama dengan 
pendapatan dari pajak. Pendapatan pemerintah 
mencakup kontribusi sosial, hibah, pendapatan dari 
milik dan sewa, dividen dari perusahaan-perusahaan 
milik negara dan penjualan barang dan jasa. Royalti-
royalti dari industri pertambangan juga termasuk di 
dalam kategori ini karena mereka muncul dari sewa 
hak untuk menggunakan tanah untuk satu jangka 
waktu tertentu.

Apa itu pendapatan aktual dan siapa membayarnya?
Sesudah menganalisis kerangka hukumnya, langkah berikut adalah: melihat aliran pendapatan aktual 
dari berbagai macam tipe pajak. Hal ini akan menambah perspektif kepada bagian analisis terdahulu dan 
barangkali menyoroti wilayah-wilayah yang perlu diinvestigasi secara lebih cermat.

Tempat yang paling baik untuk melihat pendapatan aktual dari bermacam-macam pajak adalah laporan 
pelaksanaan anggaran karena laporan itu memperlihatkan angka-angka aktual dan yang sering diaudit. 
Laporan-laporan anggaran juga menarik tapi mempunyai keterbatasan, karena hanya berdasarkan 
estimasi dan proyeksi. Contoh di bawah ini menjelaskan bagaimana analisis ini dapat diselesaikan.

Pendapatan Namibia 2008/2009CONTOH

Untuk menganalisis pendapatan Namibia, 
kami mengumpulkan ‘estimasi pendapatan’ dan 
dokumen-dokumen ‘pengeluaran’ dari website 

Kementerian Keuangan Namibia (www.mof.gov.na/
download.htm). Dengan mengunduh dan merevisi 
tiap laporan tahunan yang ada dari 2004/05 sampai 
2010/2011, ada kemungkinan untuk menciptakan 
tabel dengan data terinci mengenai pendapatan yang 
diperlihatkan pada  tabel 1 di bawah ini.

Angka-angka yang disajikan oleh pemerintah Namibia 

adalah angka nominal dan karena itu penting untuk 

menyesuaikan data ini dengan inflasi di dalam 
perbandingan-perbandingan selama waktu itu. 
Inflasi menunjukkan perubahan dalam harga konsumen 
dan kenaikan harga-harga itu dari tahun ini ke tahun 
berikutnya. Itu berarti juga bahwa pemerintah harus 
mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli 
barang-barang dan jasa-jasa yang sama dengan 
tahun sebelumnya. International Budget Partnership 

(IBP, Kemitraan Anggaran Internasional) sudah 
mengembangkan suatu alat untuk membantu anda 
menyusun satu indeks inflasi 
(lihat Guide to Tax Work for NGOs, IBP, h. 68) 
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Tabel 1: Data pendapatan untuk tahun 2002-2009 dalam dolar 
Namibia, nominal dan riil

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

Pajak atas penghasilan 
dan laba   

4.442 3.619 4.024 4.576 5.676 6.730 8.070

Pajak kepemilikan 79 75 86 110 142 149 171

Pajak domestik 
untuk barang &
jasa

2.136 1.951 2.057 3.272 3.197 3.686 4.339

Pajak perdagangan 
internasional    

2.597 3.036 4.207 3.892 6.698 8.882 8.502

Total penerimaan 
pajak

9.524 8.680 10.374 11.850 15.713 19.447 21.081

Inflasi 11,3% 7,2% 4,1% 2,3% 5,1% 6,7% 10,3%

Penerimaan pajak 
riil (indekstahun 
2008)

14.392 12.140 13.722 15.212 18.931 21.680 21.081

Dengan terkumpulnya data ini, dapat dibuat analisis dengan sejumlah cara yang berbeda-beda sambil 
menitikberatkan berbagai aspek situasi perpajakan. Penting untuk memperhatikan dengan saksama 
bagaimana mempresentasikan data anda, tergantung dari pesan yang anda sampaikan.

Gambar 1: Komposisi penerimaan pajak pada tahun 2008/09

Pajak atas penghasilan dan laba

Pajak atas kepemilikan

Pajak domestik untuk barang dan jasa

Pajak atas perdagangan internasional

Gambar 1 menunjukkan proporsi pendapatan yang 
diperoleh dari tiap sumber pajak. Kadang-kadang hal 
ini dirujuk sebagai ‘campuran pajak’ (tax mix) dan 
menunjukkan betapa negara bergantung kepada 
berbagai sumber perpajakan atau sektor mana yang 
menanggung beban pajak paling berat. Jelaslah 
bahwa pajak-pajak atas penghasilan dan laba (38 
persen dari seluruh pajak) dan pajak perdagangan 
internasional (40 persen) merupakan sumber 
pendapatan yang paling penting. Pajak domestik 
atas barang dan jasa juga signifikan dengan 
seperlima (21 persen) dari semua pajak yang berasal 
dari sektor ini. Pajak atas kepemilikan sangat rendah 
meliputi hanya 1% dari seluruh pendapatan pajak.
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Gambar 2: Perkembangan penerimaan pajak nominal dan riil, $N (milyar)

Gambar 3: Perkembangan kontribusi pajak sebagai persentase  

                   dari seluruh pendapatan pajak.

Jumlah pendapatan dari pajak (nominal)

Jumlah pendapatan dari pajak 

(disesuaikan dengan harga-harga tahun 2008)

Jumlah pendapatan dari pajak 

(disesuaikan dengan harga-harga tahun 2002)

Pajak atas penghasilan dan laba

Pajak atas perdagangan internasional

Pajak domestik atas barang dan jasa

Pajak kepemilikan (milik)

Di gambar 2 jumlah angka tahun 2002/03-2008/09 
digunakan untuk memberikan satu pandangan 
umum mengenai pertumbuhan pendapatan. 
Sebagai ilustrasi kami memasukkan baik angka riil 
maupun nominal untuk menunjukkan perbedaan 
yang tercatat apabila sudah disesuaikan dengan 
inflasi. Digambar 2 menggunakan dua indeks inflasi. 
Yang pertama menggunakan tahun 2008 sebagai 
tahun indeks dan yang kedua menggunakan tahun 
2002 sebagai tahun indeks.

Sementara Namibia merupakan satu negara 
dengan inflasi yang cukup terbatas, beberapa negara 
mengalami inflasi yang yang jauh lebih tinggi,
 dan berkelanjutan. Di semua kasus sangat krusial 
untuk membuat penyesuaian karena inflasi.

Digambar 3 kami mengembangkan ide yang dapat 
dilihat pada gambar 1 dan menunjukkan bagaimana 
komposisi berbagai tipe pajak telah berkembang 
seiring waktu. Hal ini tidak saja membuat kita dapat 
membandingkan taraf kontribusi tiap sumber utama 
pendapatan untuk pemerintah Namibia, tetapi 
mengambarkan juga unsur perkembangannya dalam 
suatu periode waktu. Di sini persentase dari seluruh 
pendapatan harus digunakan. Hal ini menunjukkan 
bahwa kontribusi dari pendapatan yang diperoleh 
dari pajak pendapatan dan keuntungan sedikit 
menurun sampai tahun 2007/08. Di tahun 2008/09 
trend ini terputus dan pajak ini memberikan 
kontribusi yang lebih besar pada seluruh jumlah 
pendapatan. Sumbangan yang diberikan oleh pajak 
perdagangan internasional mengalami fluktuasi yang 
cukup hebat. Penurunan drastis pajak perdagangan 
internasional di tahun 2005/06 diimbangi oleh 
peningkatan pajak domestik atas barang dan jasa.
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Gambar 4: Perkembangan pendapatan pajak dari sumber pajak 

yang berbeda (gambaran riil tahun 2002)

Pajak atas penghasilan dan laba

Pajak atas perdagangan internasional

Pajak domestik atas barang dan jasa

Pajak kepemilikan (milik)

Satu cara lain untuk menganalisis trend 

pendapatan dalam rentang waktu adalah dengan 
menggunakan angka-angka aktual yang dalam 
kasus ini menghasilkan gambaran yang sangat 
berbeda. Angka-angka yang digunakan di gambar 
4 disesuaikan dengan inflasi dan menggunakan 
tahun 2002 sebagai tahun indeks. Gambar ini 
memperlihatkan pertumbuhan pendapatan yang 
signifikan dan tetap dari pajak pendapatan dan 
keuntungan. Gambar 3 menunjukkan perkembangan 
kontribusi pendapatan dari pajak dan pendapatan 
dari pajak perdagangan yang meningkat lebih 
pesat, terlihat dari menurunnya kontribusi dari 
keseluruhan pendapatan. Hal ini menunjukan bahwa 
dua penegasan berikut ini benar adanya: 

Antara tahun 2002 dan 2008, Namibia mengalami 
pertumbuhan yang signifikan dari penerimaan 
pajak pendapatan dan keuntungan.
Kontribusi pendapatan dari pajak penghasilan 
dan keuntungan di Namibia menurun dalam 
periode dari tahun 2003 sampai 2007. 

Sejumlah observasi lain dapat dibuat berdasarkan 
angka-angka di atas. Misalnya dapat dicatat bahwa 
pajak perdagangan internasional menunjukkan 
penurunan yang signifikan di antara tahun 2004/05 
dan 2005/06, demikian pula di antara tahun 
2007/08 dan 2008/09. Tidak stabilnya pajak ini 
harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah 
Namibia karena kontribusi pajak ini sangat signifikan 
sebagai sumber penerimaan negara. Pajak domestik 
atas barang dan jasa mengalami pertumbuhan 
dalam angka absolut akan tetapi dari persentase  
pendapatan pajak, kontribusi pajak domestik atas 
barang dan jasa sudah stagnan kecuali pada tahun 
2005/06.

Pertanyaan riset anda bisa mencari tahu apakah 
warga di suatu negara menanggung beban pajak 
yang lebih besar daripada sektor perusahaan. 
Dalam kasus Namibia, gambar 5 menunjukkan 
bahwa sejak 2002/03 pemerintah sudah 
menghimpun secara signifikan lebih banyak pajak 
dari individu-individu daripada dari perusahaan-
perusahaan.
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Gambar 5: Perkembangan Komposisi Pajak Penghasilan

Pajak lain atas pendapatan dan  keuntungan

Pajak perusahaan

Pajak pendapatan individu

Berdasarkan gambar 5, dapat disimpulkan bahwa 
di tahun 2002/03 perusahaan-perusahaan dan 
individu-individu memberikan sumbangan yang 
hampir sama untuk pendapatan. Hal ini berubah 
secara drastis di tahun berikutnya ketika individu-
individu tiba-tiba membayar dua per tiga dari 
pajak penghasilan dan perusahaan-perusahaan 
hanya membayar sepertiga. Kecenderungan ini 
bahkan menjadi lebih mencolok di tahun 2004/05. 
Sesudah itu kontribusi pajak dari perusahaan 
mulai mengalami pertumbuhan, tetapi pada 
tahun 2008/09 pajak pendapatan individu masih 
menyumbangkan hampir 60 persen dari pajak 
penghasilan dan pajak pendapatan perusahaan 
hanya 40 persen.

Gambar 5 menunjukkan bahwa data untuk tahun 
2007/08 hilang. Ini menimbulkan kesenjangan di 
dalam informasi dan akibatnya tahun tersebut 
dibiarkan kosong. Kita masih tetap mampu 
menghasilkan suatu tinjauan yang cukup baik 
mengenai trend, namun jika lebih banyak tahun 
yang tidak ada datanya, jelas akan sulit bagi kita. 
Jika tidak ada data, penting bagi peneliti untuk 
menjelaskan. Bisa jadi ini hanya kekeliruan biasa 
yang menyebabkan informasi tidak dapat dibuka dan 
dapat dikoreksi jika dipertanyakan dan diminta oleh 
organisasi masyarakat sipil. Namun dalam kasus di 

mana ketiadaan informasi terjadi secara sistematis, 
titik tolak advokasi adalah mendorong transparansi 
sebagai langkah pertama menuju akuntabilitas 
yang lebih besar.

Analisis semacam ini dapat direplikasi di tiap 
negara yang memiliki data. Analisis ini juga dapat 
dikembangkan dengan melakukan proyeksi untuk 
masa depan. Hal ini dapat menunjukkan harapan 
dimasa depan dan merefleksikan berbagai tipe 
pilihan kebijakan. 
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Beban pajak masyarakat miskin

Jika pertanyaan riset anda mencakup dampak pajak 
pada sejumlah kecil masyarakat miskin, ‘beban pajak 
masyarakat miskin’ akan menggambarkan berapa 
banyak pajak yang dibayar oleh sejumlah individu 
atau bahkan seluruh masyarakat. Pertanyaan-
pertanyaan yang anda ajukan harus dibuat dan 
dikaitkan dengan jenis pajak yang relevan. Anda juga 
dapat membandingkan ini dengan jumlah anggaran 
yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelayanan 
publik yang diperoleh kelompok masyarakat yang 
sama ini.

Dalam Apendiks 2 anda akan melihat suatu 
sampel survey yang telah dikembangkan dengan 
mempertimbangkan karakteristik kultural, etnis dan 
linguistik. 

Anda juga harus  mempertimbangan isu etika. 
Ada orang yang merasa risih mengungkapkan 
informasi mengenai isu pribadi seperti penghasilan, 
kepemilikan aset dan pola pembelanjaan mereka, 
walaupun disampaikan secara rahasia. Anda harus 
tetap memberi catatan berupa kode huruf tertentu 
dalam form wawancara dengan responden tersebut 
agar dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Untuk semua proyek riset, peserta harus 
memberikan kepada anda persetujuan yang 
diambil secara bebas (tidak terpaksa), yang 
disampaikan terlebih dahulu dan diinformasikan 
tentang keikutsertaannya sebagai responden 
dalam riset. Konsep ini berarti bahwa para 
peserta harus mengatakan secara eksplisit bahwa 
OK mengikutsertakan mereka di dalam riset 
(persetujuan),sebelum riset dimulai (terlebih 
dahulu) karena sudah diberitahukan konsekuensi-
konsekuensi positif dan negatif mana saja yang 
dapat terjadi (diinformasikan),tanpa menggunakan 
kekerasan apa pun untuk memaksa mereka (bebas). 
Biasanya ada form yang harus ditandatangani 
responden untuk ini.

Sebagai pedoman praktis mengenai bagaimana 
melakukan survei seperti ini dengan baik, kami 
menganjurkan bacaan-bacaan berikut:

W L Neuman, Social Research Methods – Qualitative 

and Quantitative Approaches (edisi ketiga), Boston: 

Allyn dan Bacon, 1997

B Mikkelsen, Methods for Development Work and 

Research, New Delhi: Sage, 1995

Hasil-hasil kerja International Budget Partnership (IBP) 

juga merupakan satu sumber pedoman yang sangat 

membantu. Kami merekomendasikan:

A Guide to Budget Work for NGOs

www.internationationalbudget.org/files/guide_to_

budget_work.pdf

A Guide to Tax Work for NGOs

www.internationalbudget.org/files/guideTaxWork.pdf

Case Studies of Six Established Budget Groups

www.internationalbudget.org/library/

publications/?fa=publtemByCat&pubid=38

IBP Electronic Library

www.internationalbudget.org/library
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Sebelum memulai proses riset, penting untuk 
menetapkan rencana-rencana validasi. Hal ini 
untuk memastikan akuntabilitas bagi peneliti dan 
memungkinkan adanya perspektif lain dalam riset.

Di dalam riset akademis, proses yang lazim 
dilakukan adalah double blind peer review,yang 
berarti temuan-temuan ditelaah oleh dua orang 
rekan yang bekerja secara anonim bersama 
seorang editor. Di dalam literatur CSO, lebih lazim 
dilakukan proses open peer review. Hal ini berarti 
panel ahli dapat mendiskusikan temuan-temuan 
sebagai kelompok dan memutuskan secara kolektif 
bagaimana melanjutkan sampai proses publikasi.

Penting untuk mempunyai kelompok panel ahli pada 
saat memulai riset dan menyepakati kapan mereka 
dapat menerima draft laporan riset anda untuk 
dikomentari. Di dalam beberapa kasus, bisa cocok 
untuk memasukkan orang yang menjadi sasaran 
advokasi ke dalam panel ahli karena dengan cara 
ini mereka dapat mengidentifikasikan kelemahan-
kelemahan di dalam riset dengan lebih mudah. 

Melibatkan mereka ke dalam proses pada tahap 
awal berarti mereka akan lebih merasa memiliki dan 
cenderung tidak terlalu mengkritik hasil riset jika 
sudah dipublikasikan.

Kalau laporan harus disetujui oleh koalisi maka 
ada baiknya diselenggarakan seminar dimana para 
peneliti menyajikan temuan-temuan mereka untuk 
didiskusikan oleh koalisi. Hal ini dapat membantu 
membangun rasa turut memiliki dan menghindari 
masalah-masalah pada tahap akhir. Melibatkan 
sasaran-sasaran advokasi saat seminar dapat pula 
membantu proses ini.

Dianjurkan untuk memperoleh pandangan dari 
masyarakat sebelum memfinalisasi laporan dengan 
meminta pemimpin-pemimpiin masyarakat yang 
relevan untuk memberikan komentar terhadap 
temuan-temuan. Dengan cara ini mereka merasa 
turut memiliki penelitian dan akan lebih mendukung 
upaya advokasi yang dapat mengutip komunitas 
mereka (bukan individu-individu) di dalam laporan 
yang anda publikasikan.

ALAT Meluncurkan laporan

Carilah liputan media

Tulislah sebuah siaran pers yang keras dan menyerang dan undanglah wartawan yang mempunyai minat terhadap 
riset yang anda lakukan. Anda dapat memberikan riset anda itu secara eksklusif kepada seorang wartawan jika 
ada kesempatan untuk mendapatkan peliputan yang lebih baik dari medianya. Anda dapat mendekati seorang 
yang terkenal atau berpengaruh, yang mungkin dapat memuat opini di koran.

Buatlah suatu event saat peluncuran

Mengorganisasikan suatu debat publik atau event dapat merupakan satu cara yang berhasil untuk memperoleh 
perhatian media. Anda dapat mengundang pembicara dari masyarakat setempat, para ahli, politisi dan tentu 
saja wartawan.

Tindak lanjut

Meluncurkan laporan anda hanya merupakan satu awal. Penting untuk terus mengacu ke situ pada tiap 
kesempatan anda berhubungan dengan sasaran-sasaran advokasi anda. Akan membantu bila anda menyusun 
laporan tindak lanjut, enam bulan atau satu tahun sesudahnya, sebagai semacam rapor. 
Apakah keadaan sudah berubah?

Langkah 5: Mengontrol mutu riset (validasi)
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Laporan anda harus tegas, jelas dan ringkas. Pertimbangkan siapa 
sasaran anda saat membuat laporan. Berikut adalah pegangan praktis 
tentang berapa halaman laporan yang akan dibaca oleh tiap kelompok 
sasaran:

     Media: 2 halaman
     Pembuat keputusan: 2 halaman
     Pembuat kebijakan: 10 halaman
     Publik umum: 4 halaman
     Akademisi: 50 halaman

Dengan mengetahui pegangan ini, anda selalu harus menulis satu 
ringkasan eksekutif, tidak lebih dari satu halaman, sebelum masuk ke 
dalam hal-hal yang lebih detil. Pokok-pokok penting dari laporan anda 
dapat juga disesuaikan menjadi briefing paper untuk pembaca yang 
berbeda-beda.

Fakta-fakta dalam laporan anda menjadikannya memiliki kekuatan 
dan otoritas. Kutipan-kutipan dan cerita-cerita dari sumber pertama 
menjadikan laporan anda lebih bersifat mendesak untuk ditanggapi 
dan lebih hidup. Foto-foto dan ilustrasi yang cocok dengan lokasi, 
tema atau perusahaan yang bersangkutan dapat membantu 
memberikan konteks kepada isi laporan anda.

Langkah 6: Melaporkan, 
       menyebarluaskan dan  
       diskusi hasil penelitian

Pada Bab 2 kita mendiskusikan bagaimana riset harus sesuai 
dengan siklus advokasi. Sesudah menginvestasikan sumber daya 
untuk melakukan riset, rencana tindak lanjut perlu dibuat untuk 
membantu dalam penyusunan strategi advokasi. Sebaiknya anda 
mempertimbangkan bagaimana anda harus menindaklanjuti advokasi 
dan kampanye sejak tahap awal riset.

Langkah 7: Merencanakan tindak 
       lanjut hasil riset
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Meneliti kontribusi pajak dari 
perusahaan-perusahaan

Sanggahan 

Metode-metode riset 
yang akan kami perlihatkan 
kepada anda hanya akan 
membuat anda mampu 
memberikan tanda-tanda 
peringatan dini bahwa 
suatu perusahaan 
membayar tarif pajak 
yang rendah. Metode itu 
tidak memampukan anda 
untuk mengatakan bahwa 
perusahaan tersebut 
menghindari pajak atau 
melanggar undang-undang. 
Membuat tuduhan semacam 
ini mempunyai risiko hukum 
yang signifikan dan tidak 
dianjurkan tanpa bantuan ahli.

Pada Bab 1 kami menjelaskan, bagaimana perusahaan-perusahaan 
dapat mengatur urusan-urusan mereka untuk menghindari pajak. 
Perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs) dapat menggeserkan 
laba di atas kertas ke yurisdiksi-yurisdiksi nasional yang berbeda-
beda yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Perusahaan-perusahaan 
nasional dapat mengelak atau menghindar membayar pajak, 
sering dengan melakukan korupsi di tingkat lokal.

Apabila anda berkampanye di tingkat lokal, hubungan antara perilaku 
perpajakan MNCs dan situasi di lapangan tidak selalu jelas. 
Akan tetapi jika perusahaan tidak membayar pajak yang seharusnya 
dibayarkan, pada akhirnya pelayanan-pelayanan terhadap para 
wargalah yang dirampas. Kerahasiaan dan kurangnya transparansi 
dalam laporan keuangan adalah faktor-faktor yang memungkinkan 
terjadinya penghindaran pajak secara lintas negara. Hal itu juga 
menyulitkan untuk melakukan riset terhadap perusahaan.

Dalam bagian ini kami akan menjelaskan berbagai tipe pajak untuk 
dunia bisnis, lalu kami akan membawa anda menelusuri langkah-
langkah dari suatu riset perpajakan MNCs yang berhasil.

Langkah 1: Mendefinisikan masalah 
      dan pertanyaan-pertanyaan riset

Pertanyaan tipikal dari riset yang berkaitan dengan 
pajak yang menyangkut perusahaan sebenarnya 
sederhana saja: Apakah perusahaan ini membayar 
jumlah pajak yang cukup di negara anda?

Perusahaan-perusahaan dapat juga membantu 
perusahaan lain dalam hal penghindaran pajak dan 
aktif di dalam apa yang disebut ‘industri penghindaran 
pajak’. Atau anda berurusan dengan bank-bank yang 
memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan 
yang melanggar undang-undang lingkungan dan 
tenaga kerja maupun yang terlibat dalam pengelakan 
dan penghindaran pajak. Lebih jauh lagi, pajak dapat 

terkait dengan korupsi di negara anda: 
para politisi memberikan janji-janji perpajakan yang 
ilegal kepada perusahaan nasional atau multi-nasional. 
Akhirnya, anda mungkin berpikir bahwa tarif pajak 
yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang 
bersangkutan atau pengecualian pajak yang diberikan 
pemerintah kepadanya, mungkin tidak adil.

Namun di sini kami hanya akan membicarakan 
pertanyaan yang dapat anda ajukan sehubungan 
dengan berapa banyak pajak yang dibayar atau harus 
dibayar menurut undang-undang di negara anda.
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Tipe-tipe pajak perusahaan

Pajak Penghasilan Badan 

(PPh Badan)
Pajak yang dibayar oleh 
perusahaan-perusahaan dengan 
kewajiban terbatas (limited 

liability) dan perusahaan-
perusahaan serupa. Pajak 
pada umumnya dikenakan 
pada penghasilan kena pajak 
netto yang dispesifikasikan 
di dalam laporan keuangan 
perusahaan. Tarif pajak berbeda 
menurut yurisdiksi. Pajak 
dapat mempunyai satu dasar 
alternatif seperti daftar gaji 
atau penghasilan yang tidak 
diupayakan sendiri, misalnya dari 
investasi dan property.

Royalti (dari 
pertambangan mineral, 
minyak dan gas atau hak 
milik intelektual)
Royalti adalah pembayaran 
berbasis penggunaan untuk 
pemakaian tetap suatu aset, 
misalnya sumber daya alam 
seperti minyak dan mineral, 
tapi juga mencakup hak milik 
intelektual. Royalti biasanya 
disepakati sebagai persentase 
dari pendapatan yang diperoleh 
dari penggunaan sebuah aset. 
Bunga royalti adalah hak untuk 
mengumpulkan pembayaran 
royalti di masa depan 
(suatu proporsi kepemilikan dari 
produksi atau pendapatan di 
masa depan dari prasarana 
yang disewakan‘ tersebut). 
 

Kontribusi Pengusaha 

untuk jaminan sosial

Pembayaran dilakukan ke 
alamat suatu dana yang dikelola 
pemerintah, biasanya digunakan 
untuk membayar pensiun 
dan jaminan pengangguran. 
Terkadang jaminan kesehatan 
juga termasuk di sini. Kontribusi 
jaminan sosial pada umumnya 
dianggap sebagai pajak. 

Pemotongan pajak 
pada transaksi-transaksi 
luar negeri tertentu, 
dan keuntungan yang 
direpatriasi

Pajak yang diambil dari satu 
pembayaran yang biasanya dibuat 
untuk seseorang di luar negara. 
Hal ini pada umumnya berlaku 
untuk pendapatan dari investasi 
seperti bunga, dividen, royalty 

dan fee lisensi-lisensi.

Pajak atas capital gain 
untuk tiap keuntungan 
dari dividen atau 

penjualan saham

Pajak atas keuntungan dari 
penjualan aset permodalan 
seperti bursa dan saham, tanah 
dan bangunan, perusahaan-
perusahaan dan aset-aset 
berharga seperti karya seni.
 

PPN, pajak perdagangan 
dan pajak tidak langsung 

lainnya
Pajak atas penjualan dapat 
dikenakan dengan dua cara: 
pertama, sebagai pajak barang 

dan jasa (GST) yang ditambahkan 
kepada nilai semua penjualan 
tanpa kemungkinan untuk 
mengklaim pemotongan pajak 
yang sudah dibayar; kedua 
sebagai pajak pertambahan 
nilai (PPN) yang dipungut oleh 
perusahaan-perusahaan atas 
penjualan dan pelayanan tetapi 
yang membolehkan perusahaan-
perusahaan mengklaim kredit 
dari pemerintah untuk tiap pajak 
yang dibebankan kepadanya  
oleh perusahaan-perusahaan 
lain. Karena itu beban PPN 
dipikul hampir seluruhnya 
oleh konsumen terakhir. Pajak 
perdagangan merupakan 
sumber pendapatan penting 
bagi pemerintah dan dikenakan 
kepada pendapatan perusahaan-
perusahaan dari perdagangan.

Bea meterai dan retribusi-
retribusi khusus

Pajak atas nilai sebuah kontrak, 
biasanya dikenakan kepada 
persetujuan-persetujuan kontrak 
mengenai saham dan jaminan lain 
dalam tanah dan  kepemilikan.
Perlu dicatat bahwa jika 
perusahaan-perusahaaan 
multinasional bernegosiasi 
dengan pemerintah, banyak dari 
pajak-pajak ini dapat dikurangi 
atau dikecualikan. Karena 
itu, sebelum melakukan riset 
anda tentang kontribusi pajak 
perusahaan, cobalah identifikasi 
terlebih dahulu, pajak-pajak 
apa yang benar-benar menjadi 
kewajiban perusahaan.
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Pertanyaan-pertanyaan yang perlu anda ajukan:
     Apakah perusahaan merupakan milik multinasional?
     Bagaimana struktur perusahaan itu?
     Laporan tahunan mana yang mengungkapkan 
     informasi-informasi yang relevan untuk perpajakan 
     terkait dengan perusahaan itu?
     Apakah cabang-cabangnya berlokasi di yurisdiksi-
     yurisdiksi kerahasiaan tanpa melakukan kegiatan 
     operasional yang substantif di sana?
     Apakah perusahaan menggunakan cabang-cabang  
     untuk menurunkan pembayaran pajaknya?

     •  Praktik-praktik transfer pricing manakah 
         yang dilakukan perusahaan?
     •  Apakah cabang-cabang menggunakan metode 
         akselerasi depresiasi?
     •  Apabila kita melihat data dari cabang-cabang di 
         tax havens atau dari perusahaan induk terakhir, 
         apakah ada pembayaran bunga kepada cabang- 
         cabang di tax havens dari rekening 
         perusahaan lokal?

Pertanyaan besar tentang pajak dapat dijabarkan ke 
dalam beberapa pertanyaan:

Berapa jumlah pajak yang cukup, yang harus dibayar 

oleh perusahaan-perusahaan? Apakah perusahaan 
telah mentaatinya?

     Apakah perusahaan telah menunjukkan kemauan 
     untuk memenuhi kewajiban pajak?
     Apakah otoritas pajak mempertanyakan 
     pembayaran pajak perusahaan?
     Bagaimana perusahaan melaporkan keuntungan 
     dan pajak di dalam laporan keuangan tahunannya?  
     Apa yang dikatakan di dalam nota penjelasan  
     mengenai pembayaran pajak di dalam laporan 
     konsolidasi pendapatannya?
     Kalau perusahaan membayar kurang daripada 
     jumlah yang sepatutnya, apakah ada indikasi 
     mengenai strategi penghindaran pajak 
     yang digunakannya?

Pluspetrol di Peru – dari pencemaran 
lingkungan sampai penghindaran pajak?

STUDI KASUS

Industri perminyakan di Peru mempunyai sejarah yang bervariasi. Dalam satu kasus yang tengah 
berjalan di pengadilan AS, satu perusahaan raksasa dituduh merusak selama lebih dari 30 tahun 
sungai-sungai dan lahan masyarakat pribumi Achuar – yang mengakibatkan kematian, peracunan 
yang luas dan perusakan cara hidup mereka.

Perusahaan lain yang juga beroperasi di wilayah yang sama di Peru, yang bernama Pluspetrol, 
sebaliknya sudah lebih menekankan hubungan dengan masyarakat – dengan melakukan proyek-
proyek untuk memperbaiki kesehatan dan nutrisi untuk anak-anak, rumah tangga dan masyarakat. 
Tujuannya adalah: mengurangi atau mengeliminasi risiko-risiko sosial yang dapat mengakibatkan 
kekerasan atau membawa risiko bagi kegiatan-kegiatan perusahaannya.  Namun, meskipun dalam 
kasus ini perusahaan  jelas-jelas memikul tanggung jawab sosial korporasi secara serius, 
tidak mudah untuk menentukan siapa memiliki perusahaan.  

Ketika aktifis lokal mulai meneliti perusahaan itu, mereka menemukan bahwa Pluspetrol 
memindahkan kantor pusatnya dari Argentina ke Belanda ditahun 2000. Mereka menemukan 
dokumen-dokumen resmi yang menunjukkan struktur perusahaan itu dalam berbagai database 

dan bukannya melalui sumber-sumber publik yang ada karena website Pluspetrol tidak 
memberikan informasi tersebut.
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Karena Pluspetrol tidak mempunyai kegiatan (produksi atau penjualan) di Belanda, para juru 
kampanye mempertanyakan mengapa perusahaan menempatkan kantor pusatnya di sana dan 
mereka meminta bantuan kepada Pusat Riset Belanda untuk Perusahaan Multinasional (SOMO) 
untuk menemukan lebih banyak informasi.

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Belanda diwajibkan untuk menyerahkan kepada 
Kamar Dagang Belanda laporan tahunan yang lebih lengkap daripada laporan tahunan yang 
dipublikasikan perusahaan di website-nya. SOMO mencari di database Pluspetrol di Kamar Dagang 
Belanda dan menemukan daftar cabang-cabang yang disebutkan di dalam laporan tahunan dan 
menggambarkan struktur organisasi perusahaan.

Struktur perusahaan Pluspetrol menunjukkan bahwa cabang-cabangnya di Belanda adalah 
perusahaan mail-box (kotak pos) yang diindikasikan oleh fakta bahwa perusahaan itu tidak 
memiliki seorang karyawan pun dan diayomi oleh satu kantor trust, satu organisasi yang 
memberikan kepada perusahaan-perusahaan satu alamat (sebuah kotak pos dan bukannya suatu 
kantor secara fisik).

Pluspetrol juga memiliki cabang-cabang di dalam yurisdiksi kerahasiaan seperti di Cayman dan 

British Virgin Island, Luxemburg dan Gibraltar yang tidak memiliki pajak atau memiliki pajak yang 
sangat rendah dan kurang transparan.

Walau lokasi di yurisdiksi kerahasiaan bukanlah suatu bukti perilaku ilegal, hal itu mengindikasikan 

bahwa perusahaan dapat menggunakan struktur keuangan untuk merencanakan pajak yang 
agresif. Ini adalah petunjuk dini untuk investigasi lebih lanjut.

Langkah 2: Menyiapkan riset dan 
       menentukan metodologi riset

Dalam banyak hal, menyiapkan riset anda mengenai 
perpajakan perusahaan-perusahaan, mengikuti 
langkah-langkah yang sama seperti yang sudah 
digariskan di atas dalam riset mengenai kebijakan 
perpajakan pemerintah. Pertanyaan yang perlu anda 
jawab adalah pertama: informasi mana yang saya 
butuhkan dan bagaimana saya mendapatkannya?

Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama: petakan 
organisasi-organisasi yang sudah mengadakan riset 
dan publikasi tentang isu-isu pajak berkeadilan dan 
perusahaan tertentu yang menjadi perhatian anda.

Mulailah dengan pencarian yang jauh jangkauannya 
di internet untuk menemukan nama perusahaan 
– yang dapat anda temukan dengan melacak 
sampai ke halaman 20 dari hasil pencarian itu akan 
membuat anda heran.

Lalu, carilah di internet organisasi-organisasi 
non-pemerintah (NGO/LSM) dan kampanye-
kampanye berbagai gerakan sosial yang mungkin 
sudah menjadikan perusahaan yang bersangkutan 
sebagai sasaran atau sudah bekerja di isu pajak 
berkeadilan.
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Beberapa organisasi internasional dan nasional, 
yang melakukan riset dan advokasi

Kelompok dengan 

fokus internasional

     Tax Justice Network

     International Budget 

     Partnership

     Publish What You Pay 

     Christian Aid 

     ActionAid

     The International Centre for 

     Tax and Development (ICTD) 

     Institute for Development 

     Studies IDS)

     Centre for Economic and 

     Social Rights (CESR)

     Chr. Michelsen Institute 

     Centre for Research on 

     Multi national Corporations 

     (SOMO)    

Kelompok dengan fokus 

regional 

     Afrika: ISODEC (Ghana), 

     Tax Justice Network Afrika  

     (regional), African Forum 

     and Network on Debt and 

     Development (AFRODAD) 

     (regional)     

     Asia: Freedom from Debt 

     Coalition (Filipina), Action 

     for econo nomic Reforms 

     (Filipina), Jubilee South 

     (Filipina), Perkumpulan 

     Prakarsa (Indonesia), Centre 

     for Budget Advocacy and 

     Governance (India), 

     Foundation for Public 

     Economics and Policy Research 

     (India)

     Amerika Latin: Poder   

     Ciudadano (Argentina) ICEFI 

     (Amerika sentral, Latindad 

     (regional) INESC (Brasil) 

     Eropa: CCFD Terre Solidaire  

     (Perancis), Attac (Norwegia),  

     Debt and Development  

     Coalition (Irlandia),  

     InspirAction (Spanyol)

Kelompok dengan fokus 

MNCs

     SOMO

     CorpWatch (AS) 

     Corporate Watch (Inggris)  

     Corporate Europe Observatory 

     (Uni Eropa)

Beberapa dari organisasi ini juga menyediakan panduan riset dan daftar sumber-sumber yang 
dapat anda rujuk untuk memperoleh informasi perusahaan untuk riset pendahuluan anda dan 
pengumpulan data primer.
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Lihatlah laporan Christian Aid 

False Profits: Robbing the Poor to 

Keep the Rich Tax Free. Laporan 

itu melukiskan beberapa industry 

penting di tiap negara di mana 

trade mispricing mungkin terjadi. iii

TIP-TIP UTAMA Begitu anda sudah memetakan medan anda dan mengidentifikasi jenis 
informasi mana yang masih kurang untuk memberi bukti bagi upaya 
advokasi anda, memilih metodologi dan pintu masuk menjadi krusial.

Memilih metodologi riset

1) Apakah anda ingin 

memahami dampak 

menyeluruh dari pengelakan 
pajak terhadap negara anda 

atau menginvestigasi satu 
perusahaan?

a) Jawaban: Dampak menyeluruh 
dari penghindaranpajak – Anda 

harus melihat database UN 
Comtrade.iv

i) Apakah sektor/negara anda 
terdaftar dengan data dari tahun 
yang anda cari?                           

(1) YA: Lihatlah sumber-sumber 
yang dibutuhkan dan mulailah     
meneliti.

(2) TIDAK: Carilah kontak dengan 
organisasi-organisasi  yang 
mungkin mempunyai pengalaman 
dibidang ini atau perhatikan 
perspektif lokal.

b) Jawaban: Satu perusahaan 
– Anda harus memilih riset 
perusahaan.

i) Apakah anda memiliki akses 
ke laporan perusahaan yang 
bersangkutan?

(1) YA: Sewalah seorang peneliti, 
alokasikan sumber daya dan 
mulailah.

(2) TIDAK: Dapatkah anda 
menyewa seseorang yang 
memiliki akses untuk riset ini?

(3) YA: Pertimbangkan waktu 
dan sumber daya dan mulailah.

(4) TIDAK: Anda perlu mengubah 

perusahaan/sektor atau 
pendekatan.

Sebelum mulai melakukan riset, anda harus 
mengupayakan ketersediaan data, yang biasanya 
merupakan kendala utama dalam menghasilkan 
output riset yang berhasil.

Sebelum memulai riset untuk mencari data 
primer, petakan ketersediaan sumber daya anda 
dan kelayakan pelaksanaan riset ini, termasuk 
outsourcing beberapa bagian dari pekerjaan itu 
kepada konsultan (akuntan, pengacara, ekonom), 
kalau perlu.

Untuk riset pendahuluan, anda dapat merujuk 
kepada organisasi-organisasi yang terdaftar di atas. 
Cek panduan-panduan riset di website mereka 
dan rujuklah daftar sumber-sumber yang mereka 
sarankan. Anda dapat juga meneliti pengadilan-
pengadilan pajak, website-website kementerian, 
pernyataan pers dari bursa-bursa saham dan 
laporan-laporan yang disampaikan ke badan-badan 
regulasi.
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Langkah 3: Merencanakan riset anda

Begitu anda mengetahui mitra-mitra anda yang mungkin dapat diajak 
kerjasama, riset-riset yang sudah ada dan sumber-sumber yang tersedia, 

buatlah rencana kerja riset dengan jangka waktu yang realistis.

Di bagian ‘Meneliti kebijakan perpajakan pemerintah’ di atas, 
kami telah membuat garis besar praktik yang baik dalam merencanakan riset, 
mengembangkan kerangka-kerangka acuan dan mengidentifikasi jadwal 
waktu. Sumber daya yang anda perlukan untuk riset perusahaan bisa berbeda 
dengan riset kebijakan pemerintah. Anda perlu mengakses bermacam-macam 
database. Kadang-kadang laporan-laporan ini dapat diakses secara cuma-

cuma, namun ada juga yang harus membayar biaya berlangganan.

Anda harus menyadari risiko membuat penelitian perusahaan. 
Anda dapat menginvestasikan sumber daya secara signifikan hanya untuk 
menemukan bahwa  apa yang anda curigai ternyata tidak benar. Anda 
dapat menghadapi penundaan-penundaan dalam melakukan verifikasi 
terhadap klaim mengenai suatu perusahaan dan juga bahkan jika anda 
sudah memastikan bahwa ada malpraktek, bisa saja anda tidak dapat 
mempublikasikannya karena risiko-risiko hukum.

Walau hal ini spesifik untuk Amerika 

Serikat, lihatlah pedoman mengenai 

How to Do Corporate Research yang 

diterbitkan oleh Corporate Research 

Project .

(www.corp-research.org)

Ingatlah: MNCs sering bermarkas 

besar di negara-negara besar seperti 

Amerika Serikat atau negara-negara 

dengan rejim perpajakan yang 

menarik.

Menghubungi lembaga riset 

korporasi untuk mendukung 

pengumpulan informasi tentang 

rekening dan struktur perusahaan. 

Mereka juga dapat membantu 

Anda dalam publikasi saat Anda 

ingin mempublikasikan laporan

TIP-TIP UTAMA

TIP-TIP UTAMA Langkah 4: Mengumpulkan 
       dan menganalisis data

Sekarang, tiba waktunya untuk 
memperkenalkan anda dengan 
laporan-laporan keuangan, jika anda 
berurusan dengan MNCs dengan 
struktur-struktur perusahaan. 
Data yang ada dapat membantu 
anda mengidentifikasi kemungkinan 
adanya malpraktik dan selanjutnya 
dapat digunakan untuk menggali 
lebih dalam, membuat rencana 
untuk penelitian lebih lanjut dan 
memulai dialog dengan atau 
memulai kampanye yang menyasar 

perusahaan-perusahaan.

Karena pengelakan dan 
penghindaran pajak menjadi 
mungkin memanfaatkan pergeseran 
laba (=profit shifting) secara global 

dan perdagangan intra-perusahaan, 
kita berkonsentrasi di sini pada 
MNCs. Dalam rangka membaca  
statemen-statemen keuangan suatu 
MNCs, penting untuk memahami 

terlebih dahulu strukturnya.

Bagian di bawah ini akan memandu 
anda langkah demi langkah untuk 
mengurai bagaimana struktur sebuah 
perusahaan multinasional, di mana 
anda dapat memperoleh laporan 
keuangan yang relevan dengan 
pajak dan bagaimana membacanya. 
Di sini akan disorot isu-isu yang 
dapat mengindikasikan adanya 
ketidakwajaran dalam pembayaran 
pajak suatu perusahaan, dan saran 

untuk langkah-langkah selanjutnya.
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Estimasi trade mispricing di tingkat negara

Pada Bab 1 kami menjelaskan bagaimana 
penyalahgunaan transfer-pricing melibatkan 
manipulasi harga-harga transaksi di antara cabang-
cabang MNC atau lebih spesifik lagi, penjualan 
barang dan jasa oleh perusahaan yang terafiliasi 
di dalam satu perusahaan multinasional kepada 
perusahaan multinasional lain dengan harga yang 
sengaja dibuat lebih tinggi atau rendah. Praktik 
yang sama dapat terjadi di antara perusahaan-
perusahaan yang tidak punya kaitan satu sama 
lain. Hal ini disebut invoice palsu (false invoicing). 
Bersama-sama mereka disebut ‘trade mispricing’.

Kalau pertanyaan riset anda menyangkut kajian 
terhadap gambaran besar, untuk menganalisis 
berapa banyak negara anda mungkin dirugikan 
akibat trade mispricing, anda dapat melihat statistik-
statistik nasional dan internasional.

Di dalam laporannya False Profits: Robbing the 
Poor to Keep the Rich Tax Free, Christian Aid 
memberikan estimasi jumlah trade mispricing di 
antara negara-negara non-Uni Eropa dengan Uni 
Eropa dan pula Amerika Serikat. Dengan dasar 
ini, organisasi tersebut memperkirakan potensi 
jumlah kehilangan pendapatan dari pajak di tiap 
negara. Walau ini merupakan cara yang masih relatif 
kasar sebagai suatu estimasi kerugian namun cara 
tersebut memberikan bukti-bukti yang bermanfaat 
untuk advokasi dan kebutuhan untuk melakukan 
investigasi lebih lanjut.

Database Comtrade PBB dapat juga digunakan 
untuk jenis-jenis investigasi yang serupa.

ALAT
Bagaimana mengidentifikasi 
kemungkinan trade mispricing 

Database public Comtrade PBB dapat digunakan untuk menemukan petunjuk ke arah mispricing 

komoditas ekspor dan karena itu menujukkan penyalahgunaan. Anda dapat menentukan:

    Negara-negara mana yang berdagang satu sama lain dan apakah diantaranya 

    ada yang termasuk negara tax havens

    Perbedaan-perbedaan antara harga-harga suatu produk di negara yang berbeda

     Jumlah dan nilai perdagangan komoditas antara negara (jika dilaporkan oleh salah satu negara ini)

Dengan membandingkan harga-harga ekspor di antara negara-negara dan harga pasar dunia, anda 

dapat memperkirakan berapa banyak mispricing sudah terjadi antara satu negara dengan negara 

lain di dalam perdagangan suatu komoditas khusus.

Namun, hal ini hanya mungkin kalau:

    Di sana hanya ada sedikit pengekspor

    Tidak ada perbedaan mutu yang besar didalam klasifikasi satu komoditas yang membolehkan     

    anda untuk mengandaikan bahwa di sana ada hanya satu harga untuk komoditas ini 

    (misalnya industri intan). 

Untuk belajar lebih banyak mengenai penggunaan UN Comtrade, hubungilah SOMO 

(www.somo.nl).
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Struktur perusahaan multinasional

Seperti dikatakan di atas, sebuah MNC adalah satu jaringan perusahaan lintas-pemilik yang dapat dikenakan 
pajak atas dasar individual. Satu perusahaan induk pengontrol akan mengontrol beberapa cabang dengan 
formasi yang berbeda-beda. Tiap cabang mempunyai bukunya sendiri. Marilah kita melihat bagaimana 
nampaknya beberapa perusahaan.

Struktur perusahaan – kepemilikan Struktur perusahaan – kontrol

Perusahaan 

Induk

Perusahaan 

holding/operasi

Anak Anak Anak

Perusahaan 

Induk

Perusahaan 

holding/operasi

Anak Anak Anak

60%

•  Satu perusahaan multinasional terdiri dari 
    perusahaan induk dan banyak perusahaan cabang 
•  Multinasional  
•  Cabang 

•  Kalau ada lebih dari satu induk, kontrol ditentukan 
    oleh persentase kepemilikan atau oleh 
    kesepakatan
•  Multinasional
•  Cabang

Perusahaan-perusahaan induk perantara

Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan 
perantara (intermediary) didirikan untuk 
menghimpun aspek-aspek operasi bisnis 
perusahaan. Perusahaan-perusahaan perantara 
ini dapat disebut perusahaan holding (holding 
companies), ‘perusahaan dagang internasional’ 
atau bahkan ‘perusahaan kotak surat’, ‘conduit 

companies’ dan ‘shell companies’. Tiga terakhir jelas-
jelas mengimplikasikan bahwa perusahaan itu tidak 
memiliki kegiatan rii, akan tetapi hanya digunakan 
untuk operasi keuangan dan legal.

Tidak perlu memetakan seluruh struktur satu 
perusahaan untuk menemukan apakah perusahaan 
itu memiliki cabang di tax havens. Di dalam 
kenyataan, satu MNC besar dapat memiliki ribuan 
cabang di seluruh dunia maka tidak efisien dan 
biasanya tidak mungkin untuk mendeskripsikan 
seluruh struktur perusahaan.

Sebelum anda mencari database khusus, 
ceklah selalu website perusahaan.
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Website perusahaan

Pakailah sebuah alat pencari untuk mendapatkan website perusahaan. Sering alamat web 

adalah www.namaperusahaan.com. Pada umumnya website memberikan banyak informasi 

kepada anda, yang terdapat di dalam laporan tahunan dan laporan lainnya. Anda dapat 

fokus pada bagian mengenai relasi-relasi investor dan liputan berita. Website perusahaan 

sering mencakup daftar cabang, fasilitas dan lokasi; pandangan umum mengenai kegiatan 

perusahaan; kebijakan perusahaan di beberapa bidang tanggungjawab sosial perusahaan 

(CSR); file-file bursa saham, laporan-laporan tahunan dan CSR; daftar produksi: daftar 

eksekutif; dan informasi lain yang bermanfaat. 

Kadang-kadang cabang di berbagai negara mempunyai website terpisah. Bermanfaat untuk 

mengecek hal ini, kalau anda lagi mencari informasi mengenai perusahaan di negara tertentu.

1. Dapatkanlah daftar tax havens dengan merujuk 

pada  sumber-sumber berikut:

     Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan 

     Pembangunan (OECD) (www.oecd.org)

     Laporan US Government Accountability 

     Office (GAO) tentang perusahaan-perusahaan 

     AS dengan cabang-cabang di luar negeri (h.12)

     Tax Justice Network 

     (www.financialsecrecyindex.com). 

2. Pergunakan internet untuk mencari satu 

perusahaan yang berkaitan dengan yurisdiksi yang 

tengah anda selidiki.

3. Bila mungkin, dapatkanlah laporan-laporan 

tahunan perusahaan dari negara-negara di mana 

perusahaan induk terdaftar pada satu bursa saham 

atau di mana terdapat markas besarnya. 

Dalam banyak kasus, hal ini akan memberikan kepada 

anda daftar cabang menurut lokasi.

4. Informasi khusus mengenai perusahaan di negara 

tertentu dapat diperoleh pada 

http:/taxtracker.attac.se/Nama pemakai dan 

password dapat diminta dengan mengirimkan e-mail 

kepada anton@attac.se

Menemukan bahwa satu perusahaan memiliki 

cabang di yurisdiksi kerahasiaan atau tax haven 

belum berarti bukti bahwa cabang ini digunakan 

untuk penghindaran pajak. Itu hanya langkah 

pertama menuju perlunya investigasi lebih lanjut. 

Seringkali pencarian di internet dapat membantu 

anda mendapatkan ide tentang operasi khusus dari 

perusahaan ini di dalam yurisdiksi kerahasiaan.

Perusahaan yang terdaftar secara publik harus menginformasikan kepada pemegang 
saham (potensial) mereka dan memberikan laporan tahunan dan informasi investor 
lainnya. Perusahaan swasta mempunyai kewajiban yang lebih sedikit untuk melapor 
dan boleh tidak mempublikasikan laporan tahunannya. Cukup sulit untuk mendapatkan 
informasi mengenai perusahaan-perusahaan ini dan membutuhkan sumber-sumber 
alternatif seperti media bisnis dan internet.

Bagaimana menentukan apakah satu perusahaan 
multinasional memiliki cabang di tax havens
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Sumber-sumber informasi untuk 
menentukan struktur perusahaan

Sumber-sumber yang dapat diakses secara gratis termasuk berikut ini:

Mesin pencari Dun & Bradstreet dapat digunakan untuk mengecek semua cabang di 

negara tertentu (termasuk tax havens). Gunakan www.dnb.com advanced search 

(alat pencarian yang sama dapat diperoleh melalui Lexis Nexis). 

Carilah nama perusahaan dan negara.

Daftar Kamar Dagang Nasional dan daftar perusahaan lain dapat digunakan untuk 

menemukan alamat-alamat yang relevan (lihat bagian ‘General’ di dalam buku petunjuk 

Tax Tracker yang sudah disebut di boks di atas). 

Untuk mendapatkan daftar-daftar on line kunjungilah: www.companieshouse.gov.uk

Database Mint dari Bureau van Dijk memiliki satu alat pencari perusahaan bebas biaya 

(lihat bagian ‘General’ di dalam buku petunjuk Tax Trecker)

Yahoo! Finance menyediakan akses kepada beberapa data konsolidasi tentang 

perusahaan-perusahaan yang dapat menjadi salah satu titik tolak anda 

(http:/finance.yahoo.com/search).

Begitu anda sudah menetapkan struktur perusahaan, anda akan 
membuat analisis tentang tiga area ini:
1. Pernyataan konsolidasi dari MNCs secara global
2. Cabang-cabang MNCs yang bersangkutan di negara anda
3. Perusahaan-perusahaan terkait yang memiliki relasi dengan 
    cabang-cabang tersebut.

Sebaiknya anda mulai dengan area 1 dan 2 secara paralel; lalu yang 
ke 3 menyusul kemudian. Contoh: anda dapat menemukan nama 
cabang-cabang di negara anda melalui rekening MNCs. Kalau anda 
dapat memperoleh rekening cabang-cabang, biasanya rekening itu  
memberitahukan kepada anda nama perusahaan holding (atau kalau 
terdaftar di bursa saham lokal, anda dapat memperoleh informasi 
mengenai pemegang saham). Anda dapat mengumpulkan bagian-
bagian dari informasi dengan bekerja ke dua arah – mendapatkan 
rekening dari cabang manapun yang anda bisa, dan sering anda dapat 
mengisi kesenjangan data yang ada.

Perhatikan, bahwa untuk 

memperkirakan kontribusi pajak 

satu perusahaan, anda perlu melihat 

laporan keuangannya lima tahun 

yang silam. Ini disebabkan karena 

pembayaran pajak tergantung dari 

keuntungan dan kerugian yang 

cukup berfluktuasi selama beberapa 

tahun. Oleh karena itu, kalau 

mencari informasi keuangan seperti 

laporan keuangan tahunan, harus 

selalu mencari data paling tidak lima 

tahun terakhir.

TIP-TIP UTAMA



32

Pernyataan konsolidasi dari MNC secara global: 
membaca laporan keuangan perusahaan

Sumber utama struktur keuangan yang menyeluruh (kadang-kadang disebut struktur holding) 
dari suatu perusahaan multinasional adalah laporan konsolidasi tahunan dari perusahaan induk. 
Anda ingin mengidentifikasi apakah perusahaan mempunyai perusahaan-perusahaan keuangan internal 
yang dapat memainkan peran kunci dalam strategi-strategi penghindaran pajak atau konstruksi keuangan 
yang meragukan.

Menemukan laporan yang tepat

Jalan paling gampang untuk memperoleh laporan tahunan satu 
perusahaan adalah lihat ke bagian investor dari website perusahaan, 
misalnya:

     Unilever: www.unilever.com/ourcompany/investorcentre
     British Petroleum: www.bp.com/investors

Anda harus mencari hal-hal berikut:

     Pernyataan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan. 
     Inilah bagian kedua dari satu laporan tahunan utuh.

     NB: Pernyaataan konsolidasi mencakup informasi keuangan  
     perusahaan dan semua cabang dimana ia memiliki 50 persen 

     atau lebih sahamnya.

     Pernyataan keuangan perusahaan induk. Ini adalah 
     pertanggungjawaban tahunan yang belum dikonsolidasi. 
     Tidak seperti pernyataan keuangan konsolidasi, 
     pertanggungjawaban ini menyajikan data terpisah mengenai 
     perusahaan induk dari MNC, tidak termasuk perusahaan cabang. 
     Kalau pernyataan semacam itu tersedia, pernyataan tersebut 
     biasanya sudah dimasukkan ke dalam laporan tahunan atau 
     laporan Form 20 F.v

     Pandangan umum historis dengan gambaran mengenai 5 atau 10 
     tahun. Pandangan umum semacam itu biasanya tidak dimasukkan 
     ke dalam laporan tahunan dan dapat membantu menganalisis 
     perkembangan sejalan dengan waktu.

Jadi beberapa perusahaan mempublikasikan satu laporan 

berkelanjutan atau satu laporan pertanggungjawaban perusahaan.

Laporan-laporan semacam itu dapat berisikan informasi-informasi 
keuangan tambahan karena itu merupakan ide yang baik untuk 
mengunduh juga laporan tersebut. Global Reporting Initiative 

mempunyai satu pedoman untuk pelaporan pajak yang dapat 
mempermudah menemukan informasi pajak di dalam laporan CSR.

Nama cabang-cabang yang 

memasukkan kata-kata ‘Keuangan’ 

atau ‘Asuransi’ menunjukkan 

peran suatu cabang di dalam 

urusan keuangan perusahaan. 

Sacara khusus, kalau perusahaan-

perusahaan ini berlokasi di 

tax havens, akan berguna 

untuk mengambil lagi laporan-

laporan kamar dagang mengenai 

perusahaan-perusahaan ini, untuk 

mengecek neraca keuangannya. 

Kalau nampak jelas bahwa sejumlah 

besar uang muncul dalam neraca 

ini, anda harus menggali lebih 

dalam. Melibatkan perusahaan 

dapat memberi jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan anda.

TIP-TIP UTAMA
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Struktur laporan tahunan

Laporan tahunan mempunyai struktur yang cukup 
standar. Pada umumnya, sebuah laporan terdiri dari 
dua bagian besar:

1. Tinjauan operasional. Tinjauan operasional 
mendeskripsikan bagaimana bisnis dan strategi 
perusahaan sudah dikembangkan selama tahun 
yang lalu. Termasuk di dalamnya adalah deskripsi 
umum tentang bisnis perusahaan dan analisis pasar, 
di mana perusahaan beroperasi. Kadang-kadang 
tinjauan mempunyai bab-bab terpisah mengenai 
divisi bisnis yang berbeda-beda. Walau tinjauan 
operasional memuat banyak grafik dan tabel dengan 
data keuangan, bagian ini dari laporan tidak begitu 
relevan untuk satu analisis keuangan. Biasanya semua 
data keuangan di dalam tinjauan operasional sudah 
dimasukkan juga ke dalam pernyataan keuangan, 
dengan cara yang lebih terstruktur dan lebih terinci.

2. Laporan keuangan.Ini adalah laporan tahunan 
perusahaan dengan catatan-catatan penjelasan. Inilah 
bagian dari laporan tahunan yang perlu anda jadikan 
fokus. Sering laporan keuangan mempunyai daftar isi 
sendiri pada awal bagian kedua dari laporan tahunan.

Laporan keuangan juga mempunyai struktur yang 
standar. Bagian-bagian utama adalah sebagai berikut:

Laporan Pertanggungjawaban para direktur. 

Ini adalah satu bagian pendek yang menjelaskan 
tanggungjawab para direktur terkait dengan 
persiapan pernyataan keuangan ini.

Laporan auditor independen. 

Bagian ini menunjukkan informasi dalam laporan 
tahunan yang sudah diaudit, menjelaskan 
tanggungjawab auditor dan memberikan pendapat 
auditor mengenai laporan keuangan.

Lembar neraca konsolidasi. 

Lembar neraca menyajikan pandangan umum 
mengenai semua aset yang menjadi hak 
perusahaan dan tanggungjawab perusahaan 
terhadap pihak lain pada akhir tahun.

Pernyataan konsolidasi tentang pendapatan.
Pernyataan pendapatan memberikan pandangan 
umum mengenai pendapatan dan biaya-biaya 
perusahaan selama tahun yang lalu. Ia juga 
memasukkan informasi pajak perusahaan.

Pernyataan cash flow (arus kas).

Bagian pernyataan cash flow memberikan 
pandangan umum mengenai semua transaksi 
keuangan yang sudah dibuat perusahaan pada 
tahun yang lalu.

Kebijakan-kebijakan akuntansi. 
Kebijakan-kebijakan ini menjelaskan peraturan 
yang sudah digunakan untuk menyiapkan 
pernyataan keuangan.

Catatan terhadap laporan konsolidasi.

Banyak item di dalam perimbangan neraca, 
pernyataan pendapatan dan pernyataan cash 
flow mengacu kepada catatan-catatan penjelasan. 
Catatan-catatan ini diberi nomor dan menjelaskan 
item-item yang dirujuk secara lebih terinci.

Laporan keuangan perusahaan induk.
Ini adalah laporan tahunan yang tidak dikonsolidasi 
yang menyajikan data terpisah mengenai 
perusahaan induk MNCs, tidak termasuk semua 
cabang.

Urut-urutan bagian-bagian ini dapat berbeda-
beda dan beberapa perusahaan memasukkan 
bagian-bagian tambahan, seperti satu pernyataan 
terkonsolidasi mengenai pemasukan dan 
pengeluaran yang sudah diakui.

Beberapa kewajiban keuangan di masa depan 
bisa saja tidak nampak dalam lembar neraca. 
Kalau anda mencoba menafsirkan rasio keuangan, 
bandingkanlah selalu dengan rasio perusahaan-
perusahaan lain dalam sektor industri yang sama. 
Apa yang secara relatif tinggi di satu industri dapat 
rendah di industri lain.
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Depresiasi

Depresiasi dibukukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai biaya yang terkait dengan menurunnya nilai 
aset-aset atau alokasi biaya aset-aset tangible untuk masa di mana aset-aset itu digunakan. Yang pertama 
menyangkut nilai-nilai bisnis dan kesatuan-kesatuan. Yang terakhir menyangkut pendapatan netto.

Oleh karena itu, untuk keperluan pajak pendapatan, suatu investasi dibukukan dalam rekening perusahaan 
sebagai biaya yang dibayar terlebih dahulu dan depresiasi adalah alokasi pengeluaran itu di tahun-tahun 
yang akan datang. Karena dengan melaporkan depresiasi ke kantor pajak berakibat menghemat pajak 
bagi perusahaan, cara suatu investasi dialokasikan sepanjang masa hidupnya menjadi sangat penting 
untuk pendapatan. Tarif depresiasi yang dipercepat sering digunakan oleh pemerintah-pemerintah untuk 
mendorong investasi-investasi spesifik.

‘Amortisasi’ adalah depresiasi nilai aset-aset intangible seperti merk dagang.

Aset-aset pajak yang ditangguhkan adalah kredit-kredit pajak, misalnya yang terkait dengan kerugian 
saat ini, namun karenanya perusahaan akan memperoleh manfaat dimasa depan. 
Cara kerjanya adalah sebagai berikut:

Ada perbedaan antara keuntungan yang ditunjukkan dilembar neraca dan keuntungan 
yang dapat dikenakan pajak. Hal ini disebabkan karena pengecualian pajak, pemotongan yang tinggi atau 
rendah, dll. Ada dua jenis perbedaan:
•  Perbedaan permanen yang tidak pernah berubah seperti pengecualian 
•  Perbedaan penjadwalan waktu yang menjadi terbalik atau ditiadakan dalam 
    perjalanan waktu seperti depresiasi.

Karena perbedaan penjadwalan waktu, pembayaran pajak ditangguhkan. Kalau perusahaan ingin membayar 
pajak yang berjumlah lebih rendah di tahun-tahun berikut karena perbedaan penjadwalan maka jumlah 
tersebut diperlakukan sebagai aset pajak yang ditangguhkan didalam lembar neraca.

Pajak yang ditangguhkan (deferred tax)

Isilah kunci Ekuivalen

Total neraca Jumlah aset (= seluruh hak dan tanggungan)

Modal                                                           Dana pemegang-pemegang saham

Aset dan Kewajiban Tetap Aset dan kewajiban tetap dan jangka panjang

Aset tetap tangible                                       Pabrik/bangunan dan peralatan

Aset tetap finansial                                      Investasi dan pinjaman jangka panjang

Aset berjalan netto                                       Aset berjalan dikurangi kewajiban

Aset netto Jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban (=jumlah modal)
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Membaca laporan keuangan

Bagian ini menjelaskan bagaimana membaca laporan keuangan

Catatan terhadap laporan: transaksi-transaksi pihak-pihak terkait
Tidak semua perusahaan memberikan rincian seperti contoh ini, namun banyak juga yang memberikannya. 
‘Hutang’ (payable) adalah jumlah yang menjadi kewajiban pada akhir tahun, sementara ‘pembayaran’ (payments) 
adalah jumlah yang sudah dikeluarkan selama tahun itu.

22. Transaksi pihak terkait

Holding company terakhir dari perusahaan adalah SABMille Plc, 
satu perusahaan yang terdaftar di Inggris.

Pihak lain yang berhubungan 
dengan perusahaan

Di salah satu tempat di 
dalam laporan anda dapat 
menemukan induk terakhir, 
induk langsung dan informasi 
lain mengenai struktur 
kelompok

Melalui pemegangan saham bersama atau direksi bersama dengan siapa perusahaan berbisnis 
adalah: Bevman Services A.G., SABMiller Africa & Asia Pty Limited, SAB International Export Trading, 
SABMiller Vietnam, MUBEX, National Breweries (NAT) dan SABMiller International B.V.

Transaksi dengan pihak-pihak terkait ini termasuk pembelian bahan baku, suku cadang, pelayanan-
pelayanan manajemen dan royalti. Selama tahun itu, transaksi pihak-pihak terkait berikut ini terjadi 
seperti dilaporkan di bawah ini

a. Pemberian barang dan jasa 2010 2009

Sabex Pty Limited 1,389 9.680

Mubex 14,872 2,320

SABmiller Vietnam - 198

Zambian breweries 66 -

________ ________

16,327 12,198

======== ========

b. Pelayanan manajemen dan royalti 2010 2009 Jumlah yg menjadi hak Bevman Services 

AG, dengan searching di internet 
menunjukkan bahwa ia berbasis di 
Swiss, sudah naik sebanyak 2.184 antara 
2009 dan 2010.Ini adalah jumlah yang 
sama seperti yang dikeluarkan untuk fee 

manajemen tahun itu maka nampaknya 
seperti semua fee manajemen 
dibayarkan kepada perusahaan Swiss 
ini. Dari website Kantor pendaftaran 
perusahaan di Swiss terungkap bahwa 
statement tujuan perusahaan Bevman 
adalah memang untuk menyediakan 
pelayanan manajemen.

Fee manajemen 2,184 1,550

Royalti 712 683

________ ________

2,896 2,233

======== ========

c. Yang dapat dibayar kepada pihak-pihak terkait: 2010 2009

Berman Services AG 1,942 4,996

Sabmiller Finances BV 938 2,174

Sabex PTY Limited 3,202 13,629

Mubex 15,739 2,313

National Breweries (NAT) - 74

SABMiller Vietnam - 202

Zambian breweries 65 -

________ ________

21,886 21,888

======== ========
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Catatan terhadap laporan: Informasi pemegang saham

Perusahaan ini memiliki kepentingan untuk mengontrol. Dengan menggunakan satu alat pencarian di internet, 
kita dapat menemukan bahwa perusahaan ini dimiliki juga oleh perusahaan induk terakhir, SABMiller Plc dan 
bahwa perusahaan itu berbasis di Swiss.

20. Pemegang-pemegang saham yang paling besar pada tanggal 31 Maret 2010

Pemegang saham Jumlah saham % Holding

1. OVERSEAS BREWERIES LIMITED 172,624,029 69.20

2. SOCIAL SECURITY & NATIONAL INS.TR. 27,736,719 11.13

3. BBGN/SSB TST X71 AX71 23,904,183 9.58

4. ZIGA INVESTMENTS LIMITED 3,074,666 1.23

5. AMENUVOR 2,294,262 0.92

6. STARLIFE ASSURANCE CO LTD 1,920,000 0.77

7. ACCRA BREWERY LTD.EMPLOYEES TRUST 1,897,762 0.76

8. BBGN/EPACK INVESTMENT FUND LTD 1,480,183 0.59

9. DATABANK BROKERAGE LIMITED 1,408,366 0.56

10. HAMMOND 510,000 0.20

11. IDUN-OGDE 400,000 0.16

12. HOTZ 369.884 0.15

13. MERBAN STOCKBROKERS PORTFOLIO 296,853 0.12

14 GAMBRAH 267,000 0,11

15. EPHRAIM 253,300 0.10

16. KWAKU OKYERE AND CO. LIMITED 210,000 0.08

17. EPHRAIM 200,600 0.80

18. SEGBAWU 191,190 0.80

19. STAR ASSURANCE COMPANY LIMITED 184,980 0.07

20. UNIQUE TRUST FINANCIAL SERVICE 176,000 0.07

_________ _____

239,426,977 95.98

========= =====

Pernyataan cash flow (arus kas): Ini menunjukkan pembayaran yang secara aktual dibuat dan 
diterima selama tahun itu.

Pernyataan keuangan

Accra Brewery Limited  

untuk tahun, berakhir 31 Maret 2010

PERNYATAAN CASH FLOW

(SEMUA JUMLAH DALAM RIBUAN CEDIS GHANA)

Inilah pajak yang dibayarkan secara 
aktual. Lihatlah selalu hal itu di 
dalam pernyataan cash flow atau di 
dalam catatan sesudah itu terhadap 
pajak. Untuk orang bukan akuntan 
itulah angka pajak yang paling 
gampang dilihat. Angka-angka pajak 
lain di dalam laporan keuangan dan 
catatan-catatan bukan berarti bahwa 
perusahaan benar-benar sudah 
membayar pajak sebanyak itu – 
angka itu bahkan bisa negatif.

Catatan 2010 2009

Cash flow dari operasi                            19 (5,080) 22,182

Bunga yang dibayarkan (7,216) (963)

Pajak yang dibayarkan - -

_______ ______

Cash netto (digunakan dalam) berasal 

dari kegiatan operasi)

(12,296) (21,219)

------------ ------------
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Laporan keuangan: laporan ini menunjukkan pembayaran dan penerimaan yang sudah terlaksana selama 
satu tahun. Hal itu berbeda dengan pernyataan cash flow karena ia bukan berdasarkan uang yang sudah 
dibayarkan atau diterima secara aktual selama tahun itu akan tetapi berdasarkan barang dan jasa yang 
sudah diberikan. Misalnya pernyataan tersebut dapat berdasarkan invoice-invoice yang terjadi selama satu 
tahun tersebut bukan jumlah yang sudah dibayarkan dalam tahun tersebut.

Accra Brewery Limited  

Pernyataan keuangan
untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2010

LAPORAN KEUANGAN KOMPREHENSIF 

(SEMUA JUMLAH DALAM RIBUAN CEDIS GHANA)

Catatan 2010 2009 Keuntungan/kerugian operasi 
hanya mencakup hal-hal 
yang terkait dengan operasi 
perusahaan jadi tidak termasuk 
item seperti pembayaran bunga 
dan laba rugi investasi. Ini 
membuat kita dapat melihat 
seberapa baik perusahaan itu 
menjalankan bisnis intinya. Jika 
selalu rendah secara konsisten 
seperti pada kasus ini, mungkin 
sudah digunakan transfer 
pricing untuk mendeflasikan 
(menurunkan) keuntungan.

Laba sebelum pajak, 
biasanya dilembar neraca, 
mempertimbangkan semua 
bentuk pendapatan dan 
pengeluaran (kecuali pajak 
keuntungan). Hal itu membuat 
kita mampu melihat akibat dari 
segala sesuatu yang terjadi 
didalam perusahaan. Gunakan 
hal ini untuk menghitung tarif 
pajak yang efektif (pajak yang 
dibayar atas laba sebelum 
pajak).

Pendapatan 2 47,403 33,641

Biaya penjualan 3 (29,957) (20,040)

---------- ----------

Laba kotor 17,446 13,601

Biaya distribusi 4 (7,393) (6,433)

Biaya administrasi 5 (10,156) (8,644)

---------- ---------

Rugi operasi (103) (1,476)

Penghasilan lain 6 506 12

--------- ---------

Laba sebelum beban finansial 403 (1,464)

Biaya keuangan netto 7 (7,216) (963)

--------- ---------

Kerugian sebelum pajak (6,813) (2,427)

Kredit pajak 9 1,142 187

--------- ---------

Kerugian sesudah pajak (5,671) (2,240)

Pendapatan komprehensif lain - -

Jumlah pendapatan komprehensif 
untuk tahun itu

(5,671) (2,240)

======= =======

Pendapatan dasar per saham 25 (0,0227) (0,0090)
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Cabang-cabang MNC terkait di negara anda sendiri

Anda mungkin bisa mengumpulkan banyak 
mengenai cabang perusahaan ditingkat negara.
Di beberapa negara, pengadilan pajak menangani 
kasus-kasus yang diajukan oleh perusahaan-
perusahaan yang menantang otoritas negara dan 
memasukkan file-file yang relevan secara online. 
Penting untuk mengecek kasus-kasus pengadilan 
pajak karena pengadilan dapat menuntut 
perusahaan untuk menyampaikan pengembalian 
pajaknya secara publik. Mengecek ke Panitera 
Pendaftaran perusahaan atau kantor pencatatan 
perusahaan umum dan Security Exchange 
Commisssion merupakan tempat awal yang baik 
untuk pencarian anda.

Hal yang paling bermanfaat di dalam laporan 
cabang adalah yang terkait dengan informasi 
pihak terkait. Transaksi dengan tax havens dapat 
terlihat. Dalam mengamati ini, satu pembedaan 

perlu dibuat antara transaksi dan hutang/piutang 
(payables/receiveables). Yang terakhir adalah 
posisi pada akhir tahun dan dapat menjadi hanya 
sebagian dari seluruh jumlah pembayaran tahunan. 
Kalau informasi ini ada dalam laporan perusahaan-
perusahaan pada kedua ujung transaksi, anda dapat 
menetapkan sebuah pola (misalnya, kalau ada satu 
perusahaan Belanda, yang nampaknya  mempunyai 
hak milik intelektual kelompok).

Sesudah mengumpulkan informasi ini, anda dapat 
menghimpun keping-keping menjadi satu gambaran 
mengenai apakah satu perusahaan membayar 
jumlah pajak yang adil atau apakah hal itu disusun 
untuk menghindari pajak. Ini satu bidang yang rumit 
dan anda harus hati-hati membuat klaim mengenai 
perusahaan-perusahaan yang belum sepenuhnya 
dicek akurasi dan risiko legalnya.

Hak milik intelektual dan 
kapitalisasi tipis (thin capitalization)

Lokasi hak milik intelektual dapat memudahkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan penghindaran 
pajak. Karena sebagian besar nilai dari suatu produk ada pada merk dagang dan brands namun sulit 
untuk memberikan harga tertentu untuk itu, perusahaan-perusahaan dengan mudah menempatkan hak 
milik intelektual di tax havens dan membebankan pembayaran berlebihan kepada satu cabang lagi untuk 
penggunaannya. Dengan demikian meminimalisasi keuntungan yang dapat dikenakan pajak di cabang itu.

Anda harus melacak lokasi hak milik intelektual didalam data nasional dan internasional. World Intellectual 

Property Organization merupakan juga satu sumber yang bermanfaat (www.wipo.int/ipdl/en/Madrid/
search.struct.jsp).

Kapitalisasi tipis melibatkan suatu perusahaan yang meminjamkan uang kepada suatu cabang. 
Apabila cabang selalu dalam posisi berutang, tingkat keuntungan yang dapat dikenakan pajak 
diminimalisasi. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di tax havens dapat melimpahkan beban pembayaran 
bunga secara berlebihan kepada cabang-cabang terkait. Dalam laporan perusahaan, anda harus mampu 
melihat pinjaman-pinjaman kepada pihak-pihak terkait yang dapat memunculkan indikasi adanya sesuatu 
yang tidak benar.
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Langkah 5: Mengontrol mutu riset (validasi)

Untuk riset perusahaan, ikutilah petunjuk yang sama 
mengenai kontrol mutu seperti dibahas di atas. 
Namun, selain itu adalah penting untuk menyadari 
risiko pencemaran nama baik. 

Kalau anda memberikan kepada perusahaan 
yang sudah anda soroti peluang untuk mereview 
laporan anda, maka proses review ini sendiri 

sering dapat memberikan data tambahan karena 
para manajer sering ingin menjelaskan temuan-
temuan. Sebenarnya, anda dapat menggunakan 
proses ini sebagai teknik pengumpulan data dengan 
menempatkan pertanyaan-pertanyaan tambahan 
kepada perwakilan perusahaan atau untuk sengaja 
melemparkan kecurigaan secara halus untuk melihat 
apakah ini akan memancing reaksi dari mereka.

PENCEMARAN NAMA BAIK

Kalau laporan anda membuat dakwaan terhadap 
satu perusahaan atau satu institusi besar yang 
dapat menyebabkan konsekwensi hukum, 
pencemaran nama baik merupakan isu yang 
perlu anda tanggapi secara serius. Singkatnya: 

Simpanlah buku-buku atau catatan anda dan tiap 
bukti-bukti dokumenter lainnya (foto-foto, video, 
CD-CD, tape) tanpa batas waktu untuk berjaga-
jaga kalau-kalau harus diserahkan kepada 
pengadilan.

Ceklah aturan hukum dan perundangan 
mengenai pencemaran nama baik di negara 
anda dan mintalah nasihat pengacara di 
bidang pencemaran nama baik sebelum 
mempublikasikan apapun yang mengkritik atau 
menuduh seorang individu atau satu perusahaan 
yang disebut namanya. Untuk bantuan dalam 
menemukan seorang pengacara yang baik di 
bidang pencemaran nama baik, hubungilah 
Tax Justice Nerwork di info@taxjustice.net

Begitu laporan anda sudah dicek oleh seorang 
pengacara, pastikanlah bahwa anda tidak 
mengubah redaksional sesudahnya. Editlah 
laporan itu terlebih dahulu sehingga tidak terjadi 
perubahan-perubahan di menit-menit terakhir.

Nasihat standar untuk menghindari litigasi 
adalah untuk menyampaikan terlebih dahulu 
semua tuduhan yang dibuat di dalam laporan 
kepada perusahaan sebelum publikasi dan untuk 
merefleksikan jawaban perusahaan terhadap 
tiap butir di dalam dokumen final.

Hindarilah menuduh sebelum tuduhan dapat 
dibuktikan tanpa ragu. Sebaliknya, anda dapat 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai 
perilaku satu perusahaan atau memberi saran 
bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang 
memerlukan jawaban.

Langkah 6 dan 7: Penyebarluasan dan tindak lanjut

Ikutilah langkah-langkah yang sama seperti untuk laporan riset mengenai kebijakan pajak pemerintah.
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Apendiks 1: Contoh kerangka acuan 
untuk riset pajak

Latar belakang riset

Pentingnya studi awal pajak

Kerangka acuan untuk studi awal tentang pajak Sierra Leone

Christian Aid bekerjasama dengan Budget Advocacy 
Network (BAN) dan National Coalition on Extractives 
(NACE) berusaha melakukan studi awal tentang 
pajak. Studi awal ini akan mengidentifikasi isu-
isu kunci pajak berkeadilan di Sierra Leone dan 
akan menjadi pintu masuk utama bagi organisasi-
organisasi masyarakat sipil untuk melibatkan diri 
dalam sistem perpajakan dalam rangka mengurangi 
kemiskinan dan pembangunan nasional. 
Kerja-kerja di sektor perpajakan merupakan hal yang 
relatif baru untuk organisasi-organisasi masyarakat 
sipil dan kurangnya kapasitas pengetahuan dan 
intervensi strategis dalam isu pajak berkeadilan 
merupakan batu sandungan yang besar bagi 
keterlibatan warga negara dalam isu-isu kebijakan 
pajak di negaranya.

Belakangan ini, perdebatan mengenai kebijakan 
pajak menghangat di Sierra Leone karena adanya 
sejumlah keprihatinan. Keprihatinan utama dibalik 
kebangkitan minat  terhadap isu pajak belakangan 
ini adalah pajak yang baru-baru ini dikenakan 
kepada barang-barang dan jasa-jasa (GST) oleh 
pemerintah dan dampaknya yang tidak terkontrol 
terhadap kenaikan harga, meroketnya tingkat 
inflasi dan terhadap taraf pendapatan tinggi untuk 
kebanyakan warga negara. 

Walau pajak tidak dapat diremehkan, namun 
fokus pemerintah yang hanya pada upaya 
peningkatan pendapatan negara secara besar-
besaran, bertentangan dengan kenyataan ekonomi 
penduduk pada umumnya. Keadaan ini diperburuk 
oleh manajemen penerimaan negara yang jelek, 
tidak adanya sistem ketatanegaraan yang efektif 
untuk pengumpulan pendapatan, ketergantungan 
yang besar kepada bantuan dari luar, hilangnya 
modal secara besar-besaran karena insentif sistem 
perpajakan yang terlalu murah hati dan kegagalan 
pemerintah untuk mengenakan pajak pada sektor 
pertambangan yang dapat menjadi kontributor 
besar bagi PDB atau Pendapatan Domestik Brutto 

(Gross Domestic Product). Di mana-mana ada 
budaya tidak taat membayar pajak karena warga 
kurang melihat adanya pengembalian dari pajak 
yang mereka bayar dalam bentuk pelayanan sosial 
yang lebih baik bagi mereka. Inilah tantangan 
yang harus dihadapi oleh organisasi-organisasi 
masyarakat sipil di Sierra Leone. Oleh karena itu 
studi awal ini berusaha menjawab meningkatnya 
kebutuhan organisasi masyarakat sipil di di sini 
untuk terlibat dalam mempengaruhi kebijakan 
perpajakan yang lebih baik, membantu pemerintah 
dengan informasi mengenai dampak pajak terhadap 
orang miskin, dan secara umum, melakukan aktifitas 
yang dapat mendorong adanya rejim pajak yang 
lebih responsif di negara ini.
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Tujuan studi awal ini
Tujuan langsung dari studi ini adalah untuk memperoleh hasil awal studi pajak yang mencakup analisis 
tentang bagaimana sistem perpajakan kita berfungsi, sistem-sistem dan prosedur-prosedur yang 
dilembagakan oleh badan-badan administrasi perpajakan dan dampak umum terhadap warga yang miskin.

Tujuan akhir studi ini adalah memiliki satu laporan negara tentang pajak. Ini akan memudahkan organisasi 
masyarakat sipil untuk berusaha memahami isu-isu pajak dan bidang kegiatan perpajakan yang mana yang 
mereka dapat terlibat dengan baik dalam rangka menyusun kegiatan advokasi pajak yang efektif.

Output spesifik dari studi ini

Metodologi studi awal

Bidang-bidang yang diteliti
Gambaran jelas mengenai sejarah perpajakan 
di Sierra Leone
Celah-celah dalam kebijakan perpajakan 
yang dapat dipetakan dan disusun untuk diisi 
partisipasi masyarakat sipil
Ilustrasi tentang pengalaman-pengalaman serupa 
dengan pajak barang dan jasa di paling sedikit 
dua atau tiga negara Afrika
Konsep-konsep perwakilan pajak, 
good governance dan akuntabilitas dan 
bagaimana hal-hal ini saling berkaitan serta 
dijelaskan dengan baik.
Rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk 
kampanye dan advokasi perpajakan bagi 
masyarakat sipil
Satu kertas kerja tentang tentang studi awal pajak 
negara yang dapat berfungsi sebagai panduan 
rujukan yang permanen untuk perdebatan 
perpajakan di masa depan.

Latar belakang kerangka kebijakan perpajakan di 
Sierra Leone
Desain kebijakan-kebijakan perpajakan dan 
cakupan peran serta publik di dalam desain 
kebijakan yang mengacu kepada GST
Pertanggungjawaban dan pelaporan pendapatan 
dari pajak dan manajemen pajak agar 
memasukkan GST dan tipe-tipe pajak lain
Hubungan antara pengenaan pajak dan 
representasi (perwakilan)
Tipe-tipe pajak dan apakah bersifat progresif 
atau regresif, untung ruginya dan kontribusi serta 
relevansinya untuk Sierra Leone
Praktik-praktik yang terbaik dari satu sistem 
perpajakan dan faktor-faktor yang mendorong 
budaya taat membayar pajak

Paper studi awal pajak akan melibatkan penggunaan 
baik data primer maupun data sekunder. 
Penelitian akan bertumpu terutama pada penelitian 
sekunder yang melibatkan analisis literatur yang 
ada mengenai pajak. Berbagai dokumen dari 
kementerian pemerintah, donor, IFIs (Institusi 
Keuangan Internasional) dan artikel-artikel koran 
akan digunakan untuk mengidentifikasi trend-trend 

perpajakan dan alur perkembangan perpajakan 
sepanjang waktu.

Studi ini juga akan melakukan wawancara dengan 
ahli-ahli kunci di bidang perpajakan untuk menilai 
pendapat-pendapat mengenai bagaimana reformasi 
perpajakan berfungsi dan tantangan-tantangan 
umum yang dihadapi dalam menghimpun pajak 
dan badan-badan pengelola. Sasaran utama untuk 
wawancara adalah pejabat administrasi pajak; 
sedangkan lembaga riset dan pejabat lembaga 
donor akan dipertimbangkan, namun bukan 
keharusan.
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Keterampilan dan kualifikasi 
spesifik dari pimpinan peneliti

Tuntutan spesifik terhadap seorang pimpinan riset 
mencakup:

Pengalaman yang sudah terbukti dibidang 
pekerjaan yang terkait dengan pajak atau yang 
berkaitan dengan pajak dan memiliki latar 
belakang di bidang analisis penelitian dan 
kebijakan ekonomi.
Pengetahuan yang luas mengenai pajak dan 
isu-isu sehubungan dengan kebijakan ekonomi 
dalam konteks negara berkembang
Pengalaman dan pengetahuan sekitar isu-
isu perpajakan berskala regional dan analisis 
pengurangan kemiskinan
Pengalaman yang terbukti dalam bekerja dengan 
organisasi-organisasi masyarakat sipil di negara-
negara berkembang
Kemampuan mengelola dan menyelesaikan 
proyek-proyek riset tepat waktu

1.

2.

3.

4.

5.

Peran dan tanggung jawab 
pimpinan riset

Memimpin dan memberikan arahan menyeluruh 
dalam melakukan studi awal ini
Dibantu oleh asisten lokal yang bertanggung 
jawab atas membuat analisis data sekunder
Melaksanakan beberapa  wawancara tingkat 
tinggi dengan personalia  kunci disektor 
perpajakan
Menyusun kerangka yang jelas dari desain studi 
sesuai dengan area yang harus diteliti yang 
diidentifikasi di dalam kerangka acuan.
disepakati
Melakukan validasi dan menyelenggarakan sesi 
lokakarya penutup yang membahas paper final
Menyajikan laporan kepada organisasi-organisasi 
masyarakat sipil di dalam satu lokakarya.

1.

2

3.

4.

5.

Tanggungjawab dari agen-agen 
yang terikat kontrak

Christian Aid, BAN dan NACE akan bertanggung 
jawab terhadap pengaturan dan manajemen tim 
riset serta kontrak, demikian pula menyelesaikan 
rincian jadwal kegiatan.

Christian Aid akan memberikan dukungan 
pengawasan kepada tim riset dan memastikan 
kontrol mutu-nya.

Jadwal waktu studi

Studi akan dilaksanakan dan diluncarkan dalam 
jangka waktu dua bulan sejak tanggal awal yang 
disetujui semua lembaga yang mengadakan kontrak 
dan pimpinan riset.

Jadwal kegiatan riset 
dan anggaran

Akan disusun dan dilampirkan sesudah kerangka 
acuan difinalisasi.
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Apendiks 2: Survei mengenai ‘beban 
pajak terhadap orang miskin’

Identifikasi
     Nomor survei:  
     Kode nama:  

Latar belakang

     Tanggal lahir: hari/bulan/tahun:  
     Tempat lahir:  
     Jenis kelamin:  
     Status perkawinan: 
     Lama menempuh pendidikan (buta aksara/melek aksara):  
     Jumlah anggota keluarga:  
     Berapa banyak dari anggota KK ini berusia: 
     • 0-5 tahun             
     • 6-10 tahun  
     • 11-15 tahun 
     • 16 th dan lebih  

Tingkat penghasilan

     Jenis penghasilan utama yang dimiliki rumah tangga 
     Penghasilan teratur dari:
     • Berapa banyak anggota keluarga memiliki pekerjaan tetap? 
     • Berapa banyak anggota keluarga memiliki pekerjaan tidak tetap (musiman, dll)? 
     • Apakah keluarga memperoleh pendapatan dari menjual produk (pertanian,pakaian bekas, 
        produk lain?)  
     • Apakah keluarga mendapat pengiriman teratur (misalnya dari anggota keluarga diluar negeri atau 
        di daerah lain di dalam negeri 
     Berapa pendapatan keluarga didalam bulan lalu? 
     Berapa pendapatan keluarga di enam bulan terakhir?  
     Berapa pendapatan keluarga tahun lalu? 
     

     Untuk mempermudah mengumpulkan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, 
     tingkatan pendapatan dapat dibuat berdasarkan kondisi setempat. Keluarga-keluarga yang  
     menghasilkan produk musiman atau pekerjaan musiman akan memperoleh tingkat pendapatan yang 
     berbeda-beda selama setahun, demikian pula yang mendapatkan kiriman uang dari luar kota/negeri, 
     jika mendapatkan transfer secara teratur. 
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Keperluan konsumsi keluarga

Produk-produk yang digunakan dalam rumah tangga dari produksi sendiri 
atau dikumpulkan (swasembada)

Makanan:

    • Produk: 
    • Produk:  
    • Produk: 
    • Produk: 
    • Produk: 

Bahan bakar (untuk memasak, penerangan dll):
    1. Produk:  
    2. Produk:  

Produk-produk yang dibeli untuk konsumsi keluarga selama pekan yang lalu

Makanan:

1.  Produk:  Kuantitas:  Harga:  Tempat: 
2.  Produk:  Kuantitas:  Harga:  Tempat: 
3.  Produk:  Kuantitas:  Harga:  Tempat: 
4.  Produk:  Kuantitas:  Harga:  Tempat: 
5.  Produk:  Kuantitas:  Harga:  Tempat: 
6.  Produk:  Kuantitas:  Harga:  Tempat: 
7.  Produk:  Kuantitas:  Harga:  Tempat: 
8.  Produk:  Kuantitas:  Harga:  Tempat: 
9.  Produk:  Kuantitas:  Harga:  Tempat: 
10.Produk:  Kuantitas:  Harga:  Tempat: 

Bahan bakar (untuk masak, penerangan dll.):
    1.  Produk:  
    2.  Produk:  
Ada produk yang dibeli selama pekan lalu, di luar dari yang biasa dibeli (sehari-hari)?

Berapa banyak anggota keluarga bepergian secara teratur? 
Alat transportasi mana yang digunakan? (kalau jawaban termasuk sarana transportasi bermotor, 
lanjutkanlah dengan poin-poin berikut)  
• Sarana pribadi (mobil, sepeda motor, moped)  
• Sarana publik (bus, taxi, kereta api) 
• Jarak yang ditempuh dalam bulan lalu?  
• Minggu lalu berapa banyak anda keluarkan untuk: 
• Bahan bakar (transportasi pribadi)?  
• Tiket (transportasi umum)? 

Transportasi:
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Komunikasi:

Apakah alat komunikasi anda? (Kalau jawaban termasuk komunikasi elektronik, lanjutkanlah ke butir 
berikut)
•  Telepon genggam 
•  Warung internet  
•  Telpon umum (telpon bayar)  
•  Lain-lain  
Berapa banyak anda keluarkan minggu lalu untuk:
•  Telpon genggam (HP)  
•  Warung internet  
•  Telpon umum (telpon bayar) 
•  Lain-lain

Pengeluaran besar mana saja sudah dilaksanakan dalam keluarga ditahun yang lalu?
•  Terkait dengan kesehatan (rumah sakit, obat-obatan): 
•  Terkait dengan pendidikan (uang sekolah, bahan-bahan):  
•  Terkait dengan transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil):  
•  Investasi untuk pemukiman (perbaikan, investasi):  
•  Pakaian (pakaian baru):  
•  Produksi (pemilikan lahan, peternakan hewan, alat-alat): 

Pengeluaran besar:
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Halaman Interaksi

Halaman ini menyajikan saran-saran untuk memfasilitasi diskusi 
kelompok dan/atau latihan mengenai tema-tema pokok yang 
diangkat di dalam bab ini

Latihan 1: Mengumpulkan data untuk riset 
   berdasarkan negara

Untuk menetapkan pertanyaan-pertanyaan yang anda ingin jawab dan 
untuk mempraktikkan pengumpulan data yang dapat anda manfaatkan 
untuk menjawab pertanyaan riset anda.
Kelompok  anda akan membutuhkan komputer dan akses ke internet.

Dalam kelompok yang beranggotakan dua orang, diskusi dan tetapkan 
dua pertanyaan riset yang anda ingin jawab dalam konteks riset yang 
akan anda lakukan.

Kembalilah ke Bab 3 dan tetapkan jenis data mana anda butuhkan 
untuk menjawab pertanyaan riset anda.

Sambil memanfaatkan contoh Namibia (di halaman 11), gunakanlah 
internet untuk mulai mengumpulkan informasi mengenai kerangka 
hukum tentang pajak di negara anda, perundang-undangan di negara 
anda dan data dari kementerian keuangan atau kementerian negara 
yang lain, mengenai trend-trend penerimaan negara dari pajak.

Berdasarkan apa yang sudah mampu anda temukan, kembalilah 
ke pertanyaan riset anda, dan pertimbangkanlah apakah menurut 
pendapat anda temuan itu mungkin dilakukan dalam kerangka waktu 
riset dan dengan sumber daya yang anda miliki.

Tujuan:

Langkah 1:

Langkah 2:

Langkah 3:

Langkah 4:
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Latihan 2: Mengumpulkan data mengenai 
   cabang-cabang MNCs

Untuk melaksanakan pengumpulan data mengenai cabang-cabang 
MNCs sebagai langkah pertama menuju analisis laporan perusahaan. 
Kelompok anda akan membutuhkan komputer dan akses ke internet.

Pilihlah dua perusahaan multinasional (MNC) yang sepengetahuan 
anda berdagang di negara anda.

Di dalam kelompok yang beranggotakan dua orang, kembalilah 
menelusuri Bab 3 dan pergunakanlah sumber-sumber database untuk 
menemukan cabang-cabang mana yang dimiliki perusahaan atau 
bagian perusahaan di negara anda (tiap kelompok dapat memilih satu 
negara yang berbeda). 

Lembar informasi dari negara contoh dihadapkan kepada daftar-daftar 
perusahaan cabang di Pakistan (yang datanya dapat dikumpulkan), 
dikelompokkan sesuai dengan kelompok induk MNC mereka.
Laporkan kepada pleno apa yang anda temukan.

Di dalam kelompok gunakanlah pencarian lewat internet untuk 
mengumpulkan informasi mengenai cabang-cabang lokal ini. 
Anda dapat mengakses informasi ini online dari Kantor Pendaftaran 
Perusahaan/Panitera Pendaftaran umum perusahaan-perusahaan 
anda atau Securities Exchange Commission.
Secara khusus, anda harus memperhatikan empat bagian informasi.

Tujuan:

Langkah 1:

Langkah 2:

Langkah 3:

Informasi
Biasanya 

termasuk di
Catatan

1. Daftar pemegang 
    saham utama                                                            

Laba tahunan                  Perusahaan-perusahaan yang diteliti 
semua harus >5o% dimiliki oleh MNC, 
biasanya melalui satu atau lebih 
perusahaan cabang

2. Daftar cabang-cabangnya Laba tahunan                  

3. Rincian mengenai transaksi 
    dengan pihak terkait

Laporan Biasanya dalam catatan-catatan

4. Laporan keuangan                              Laporan Lembar neraca, laporan laba-rugi

Catatlah apa yang sudah mampu anda temukan, ke mana anda harus melanjutkan untuk 
memperoleh informasi tambahan dan di mana menurut anda terletak celah informasi.

Laporkan kembali ke pleno apa yang sudah anda temukan. Tergantung dari konteks anda, 
bisa jadi tidak mungkin untuk mengakses informsi ini online tanpa membayar fee.
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Pakistan

Pendaftar

Semua dikerjakan oleh SEC

Nama pencarian yang mungkin pada SEC: http://www.secp.gov.pk/ns/index.asp

Info dapat diperoleh online: sebagian                                                                                 
Info dari pribadi: tidak jelas

SEC http://www.secp.gov.pk/

Securities and Exchange Commission                                                                                
Pakistan, Gedung National Insurance                                                                                
Corporation, Jinnah Avenuh, Islamabad                                                                                
44000, +92-51-111-117-327

BP                                                             

Castrol Pakistan (Private) Limited
Apakah ini daftar cabang yang komprehensif? 

British American Tobacco                   
Pakistan Tobacco Co. Ltd
Phoenx (Private) Limited

Apakah ini daftar cabang yang komprehensif? 

BT                                                            

BT Pakistan (Private) Limited
BT Solutions Pakistan Branch

Apakah ini daftar cabang yang komprehensif?

Coca Cola                                              

Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd
Apakah ini daftar cabang yang komprehensif?

GlaxoSmithKline                                  

GlaxoSmithKline Pakistan Limited
Apakah ini daftar cabang yang komprehensif?

Kraft                                                      
Continental Biscuits Ltd

Apakah ini daftar cabang yang komprehensif?  

Procter & Gamble                                

Gilette Pakistan Limited
Procter & Gamble Pakistan (Private)
Limited

Apakah ini daftar cabang yang komprehensif?

Reckit Benckiser                                    

Reckitt Benckiser Pakistan Limited
Apakah ini daftar cabang yang komprehensif?

Shell                                                        

Burshane Pakistan (Pvt) Limited
Pak Arab Pipeline Company Limited    
Pakistan Refinery Limited
Shell Gas Lpg (Pakistan) Limited
Shell Pakistan Limited
Shell Pakistan Pensions Trust Limited
Shell Pakistan Provident Trust Limited

Apakah ini daftar cabang yang komprehensif?

Unilever                                              Apakah ini daftar cabang yang komprehensif?
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Bab 3: Mengerjakan riset pajak 

Sampai sekarang anda sudah harus terbiasa dengan:
    tujuh langkah kunci untuk menjalankan satu proyek riset yang berhasil
    sejumlah metode riset yang utama dan alat-alat untuk meneliti
    sistem-sistem perpajakan pemerintah termasuk bagaimana mengembangkan satu baseline 

    untuk  peraturan perpajakan negara anda
    kontribusi pajak dari perusahaan-perusahaan untuk menganalisis berapa banyak satu perusahaan   
    tertentu membayar pajak dan apakah terjadi penghindaran atau pengelakan pajak.

Bab 4 memberikan petunjuk dan tips-tips utama untuk beberapa unsur lain yang menjadi bagian dari 
strategi advokasi pajak anda, secara khusus:
     membangkitkan kesadaran akan isu perpajakan yang anda pilih
     mengadakan lobi dan bernegosiasi termasuk menulis sikap anda kepada para pembuat kebijakan
     menggunakan media
     berkampanye mengenai perpajakan
     melibatkan perusahaan-perusahaan dalam urusan perpajakan

Referensi

 Lihat www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Ghana_0906 Report_widescreen.pdf

 Lihat www.internationalbudget.org/files/Guide Tax Work.pdf

 Christian Aid, False Profits: Robbing the Poor to Keep the Rich Tax Free, 2009.

 Lihat http://comtrade.un.org

 Lihat www.globalreporting.org
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Bab 4: 
Aktif dalam perpajakan

Bab ini membahas tentang bagaimana mengimplementasikan strategi advokasi pajak 

anda secara efektif. Bab ini meninjau berbagai kegiatan yang dapat anda lakukan sebagai 
bagian dari keseluruhan strategi anda.

Bab ini memberikan petunjuk, tip mendasar  dan alat bantu anda untuk secara efektif:

Membangkitkan kesadaran akan isu 
perpajakan yang anda pilih
Melobi dan bernegosiasi, termasuk 
menyampaikan posisi anda secara tertulis 
kepada pembuat keputusan
Menggunakan media
Berkampanye mengenai pajak
Melibatkan perusahaan-perusahaan dalam 
urusan pajak

Tergantung pendekatan advokasi pajak anda, 
anda dapat mengambil dan memilih mana 
dari kegiatan-kegiatan di atas ini yang akan 
berfungsi dalam konteks anda.

Halaman-halaman interaksi menyajikan saran-
saran untuk kegiatan kelompok:

Membuat draft rekomendasi kebijakan
Menyampaikan pesan kunci anda
Role-play melobi untuk mempraktikkan 
bagaimana menjadi seorang pelobi yang efektif
Mempraktikkan melakukan wawancara radio
Mengembangkan slogan kampanye
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Kegiatan advokasi pajak

Ada banyak kegiatan yang akan menjadi bagian dari 
rencana kegiatan advokasi pajak anda. Tapi, mulailah 
dengan satu strategi advokasi yang jelas untuk 
mengarahkan pilihan anda (lihat Bab 2). Penting 
untuk memetakan konteks advokasi sebelum anda 
mulai merencanakan dan mengimplementasikan 
kegiatan-kegiatan advokasi tertentu. Anda perlu 
menyadari konteks politik di mana anda bekerja 
– kelompok politik mana yang sedang giat, vested 

interest mana yang ingin anda pengaruhi, siapa 
kiranya yang mungkin memberikan oposisi kuat dan 
bagaimana anda mencoba menetralisasi oposisi itu? 
Itu semua memerlukan strategi dan taktik!

Supaya menjadi strategis, penting untuk selalu 
memperhatian, bagaimana kegiatan yang anda 
gunakan membantu meraih sasaran-sasaran anda –
bisa jadi ide besar untuk satu event dapat dilakukan 
tetapi  harus relevan agar mencapai sasaran-sasaran 
anda, dan terkendali.

Idenya adalah mengkombinasikan kegiatan-
kegiatan anda menjadi satu ramuan untuk menang. 
Anda dapat melakukan kegiatan pada waktu 
yang berbeda, namun pastikan semua itu saling 
menguatkan. Kegiatan anda juga harus disesuaikan 
dengan sasaran, -ingat, situasi yang berbeda 
memerlukan taktik yang berbeda pula.
Tabel dibawah ini berisi beberapa contoh kegiatan 
yang sering digunakan dalam advokasi.

Contoh-contoh kegiatan advokasi

Metode                                             Penjelasan  Digunakan dalam 

situasi                 

Contoh-contoh

Membangkitkan 
kesadaran                                         

Menginformasikan situasi kepada 
masyarakat sehingga mereka sadar akan 
isu-isu.

Ini langkah pertama proses advokasi 
untuk melibatkan masyarakat dalam isu/
kampanye dan mengambil tindakan.      

Apabila informasi 
disembunyikan. 
Apabila isunya rumit. 

Membangun kepercayaan 
pada mereka yang anda harap 
akan melakukan kegiatan di 
masa depan.                             

Pelatihan 

Poster dan pamflet

Video

Rapat-rapat masyarakat

Melobi    Berbicara langsung kepada sasaran, 
menjelaskan rincian masalah dan solusi 
yang diusulkan.

Apabila sasaran terbuka dan 
mau mendengarkan fakta dan 
argumen yang cermat.          

Rapat-rapat

Telpon-telponan

Dokumen penjelasan                                                                        

Rapat-rapat publik

Media  Menggunakan media merupakan salah 
satu cara yang paling efektif untuk 
membangkitkan kesadaran publik dan 
menyebarkan pesan-pesan kampanye 
anda.

Iklan, Radio komunitas dan radio milik 
gereja/lembaga keagamaan, televisi dan 
koran.                               

Jika anda tidak dapat 
mengakses pembuat 
kebijakan. 

Untuk membangkitkan 
kesadaran.      

Untuk membeberkan kelakuan 

perusahaan                 

Telpon/wawancara radio

Siaran pers

Briefing wartawan  

Menulis editorial opini
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Memobilisasi/  
kampanye popular                                               

Berhubungan erat dengan  membangkitkan 
kesadaran  dan media.

Menggunakan tekanan publik sehingga 

sebanyak mungkin orang yang terlibat 
dalam kampanye anda dan menghubungi 
pembuat kebijakan untuk membuat 
perubahan.     

Kalau pembuat kebijakan 
dapat digoyahkan oleh opini 
publik (dan, dalam kasus 
banyak politisi oleh para 
konstituen).

Untuk menunjukkan kekuatan 
perasaan.

Untuk memanfaatkan 
kekuatan dalam jumlah dan 
organisasi.                                                                                                         

Menulis surat, kartu pos, 
e-mail petisi-petisi.

Demonstrasi dan pengerahan 
massa

Terlibat bersama 
perusahaan              

Melibatkan langsung perusahaan yang 
berkaitan dengan isu yang anda tangani.

Untuk mengubah kebijakan 
dan praktik perusahaan yang 
berkaitan dengan masyarakat 
lokal atau negara (misalnya 
perusahaan tambang).

Untuk membahas keterlibatan 

perusahaan sebagai studi 
kasus  untuk membuat 
advokasi untuk merubah 
perilaku atau kewajiban 
perusahaan.              

Riset mengenai perilaku 
perusahaan.

Melobi langsung perusahaan      

Dialog dengan sekelompok 

perusahaan atau  badan yang 
mewakili perusahaan

Menjalin hubungan 
– jejaring dan 
koalisi                     

Mengadakan aliansi dengan sebanyak 
mungkin orang dan organisasi.

Menciptakan gerakan perubahan.                                 

Untuk membuat advokasi 
jangka panjang yang 
berkelanjutan.  

Apabila anda membutuhkan 
tambahan kekuatan dalam 
jumlah dan keterampilan.                                    

Tax Justice Network

Kampanye global untuk 
pendidikan.

Bab ini akan mengeksplorasi lebih mendetail berbagai alat advokasi yang dapat anda pakai dan bagaimana 
jalan terbaik untuk memastikan bahwa alat itu efektif. Advokasi yang berhasil sering bertumpu pada 
kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Maka bab ini akan memberikan 
juga beberapa tip utama.
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Meningkatkan kesadaran

Membangkitkan kesadaran merupakan 
inti dari kegiatan-kegiatan advokasi 
anda. Anda harus lebih fokus 
membangkitkan kesadaran pada 
tahap advokasi anda – khususnya 
isu seperti pajak yang sering kurang 
dipahami. Namun, jangan memisahkan 
tahap awal dari lobi dan kampanye.
Anda tidak dapat menyelenggarakan 
kampanye atau lobi apa pun sebelum 
anda membangkitkan kesadaran. 
Berikan sasaran anda (baik itu warga 
biasa, anggota parlemen atau menteri 
pemerintah) sesuatu untuk dikerjakan! 
Berikan mereka kesempatan untuk 
bertindak berdasarkan informasi 
yang sudah anda berikan kepada 
mereka. Pendekatan ini akan membuat 
anda mampu mengkombinasikan 
pembangkitan kesadaran dengan 
kampanye atau lobi.

Tahap awal ini akan membantu anda 
untuk:

Afrika Tax Spotlight

Newsletter Triwulanan Tax Justice Network   -  Afrika
Persaingan Pajak di Afrika

Third Issue 2010 Volume 1

Editorial

Amadu Sidi Bah 
Selamat datang di edisi ketiga 
Africa Tax Spotlight. Tema 
edisi ini adalah ‘persaingan 
pajak’ dengan fokus khusus 
mengenai region Afrika Barat. 
Publikasi edisi ini datang 
pada waktu pemerintah-
pemerintah Afrika sub-Sahara 
memprioritaskan reformasi 
dan pengembangan sistem 
pajak mereka dalam rangka 
meningkatkan kemampuan 
mobilisasi sumber-sumber 
domestik. Ini merupakan 
prioritas strategis pemerintah 
untuk menutup kesenjangan 
antara investasi yang 
ditargetkan  dengan 
pendapatan yang dimobilisasi 
secara lokal untuk membiayai 
sasaran pembangunan 
manusia tingkat nasional dan 
internasional.

Strategi perluasan aliran 

pendapatan seperti pajak 
untuk investor asing 
memberikan tekanan besar 
terhadap desain, tarif 
dan struktur  kebijakan 
perpajakan. Akibatnya, 
insentif-insentif pajak 
tersebar  luas sehingga 
meningkatkan volume dan 
intensitas investasi asing. 
Tingkat terjadinya hal ini 
berjalan sesuai dengan 
mobilitas perusahaan-
perusahaan multinasional 
dan eliminasi pembatasan-

pembatasan terhadap modal 
global untuk mempengaruhi 
keputusan-keputusan 
perusahaan multinasional 
mengenai lokasi dan 
investasi.

Akhir-akhir ini, ketaatan 
pada Konsensus Monterrey 
untuk mempromosikan 
investasi asing langsung (FDI) 
memperlihatkan lonjakan 
investsi asing tiga kali lipat 
sejak merosotnya sesudah 
tahun 2001. Namun,  apakah 
manfaat dari peningkatan 
FDI yang diharap-harap  di 
sub-Sahara Afrika? Apakah 
dampak dari limpahan 
teknologi, lapangan 
pekerjaan dan kontribusinya 
terhadap pembangunan di 
negara-negara tuan rumah?
Diluar optimisme tentang 
aliran masuk investasi 
asing, keuntungan dari 
investasi korporat untuk 
kas banyak negara Afrika 
Barat mengecewakan. 
Kecuali Ghana dan Liberia, 
pendapatan dari pajak 
sebagai bagian dari PDB 
jatuh di bawah 20 persen di  
seluruh negara Afrika Barat 
lainnya. Dampak performa 
pendapatan yang rendah 
bahkan lebih nampak lagi di 
negara-negara seperti Sierra 
Leone, Guinea dan Burkina 
Faso, dimana pendapatan 
stagnan di seputar 10 
persen dan bahkan lebih 
rendah, dalam pengertian 
pendapatan pemerintah 
terhadap PDB masing-
masing negara.

Walau jangkauan 
kontribusi pajak dari 
perushaan-perusahan 
terhadap

Daftar Isi
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Menginformasikan isu kepada sasaran 

Memulai debat publik mengenai isu itu

Memberdayakan masyarakat untuk 
melakukan kegiatan berdasarkan 
informasi dan pemahaman baru

Mengupayakan isu masuk kedalam 

radar para pembuat keputusan

Membangun dukungan yang tersebar 
luas terhadap upaya advokasi 
anda. Misalnya, kebanyakan orang 
mengetahui sesuatu tentang pajak 
karena mereka membayarnya akan 
tetapi mereka tidak melihatnya sebagai 
satu isu pembangunan yang berdampak 
langsung terhadap kemiskinan.
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Ada banyak cara untuk membangkitkan 
kesadaran terhadap isu-isu advokasi 
pajak, seperti dengan menyalurkan 
informasi kepada mereka yang awam 
mengenai isu ini. Di bawah ini  ada 
beberapa ide awal:

Rapat publik dan demonstrasi

Pertemuan/rapat masyarakat

Siaran radio lokal dan nasional

Artikel-artikel Koran

Blog internet dan jejaring sosial

Pamflet dan poster

Drama dan teater jalanan

Selebaran-selebaran berita

Mengembangkan kemampuan 

aktor-aktor kunci, misalnya di bidang 

keuangan publik dan alternatif-

alternatif pajak

Pelatihan, presentasi-presentasi dan 

lokakarya-lokakarya

Seminar-seminar

Tax Justice Network Afrika mengeluarkan majalah triwulan 
tentang isu-isu pajak berkeadilan di Afrika dalam bulan 
Januari 2010. Majalah ini tersebar luas di kalangan organisasi 
masyarakat sipil, peneliti dan wartawan yang berminat 
terhadap isu keadilan ekonomi dan telah menjadi alat kunci 
untuk meningkatkan kesadaran di seluruh benua bahkan lebih 
jauh dari itu tentang hubungan kritis antara pajak 
dan pembangunan.

Penting untuk mengingat bahwa membangkitkan kesadaran merupakan 
alat mencapai satu tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Karena advokasi 
merupakan cara mencapai perubahan; tidak cukup hanya selesai sampai 
membangun kesadaran saja; anda harus memberi semangat kepada 
masyarakat untuk bertindak. Daripada hanya mengatakan kepada 
audiens bahwa anda tengah bepergian dalam satu perjalanan, anda perlu 
memberitahukan kepada mereka, mengapa, meminta mereka  untuk 
bergabung dengan anda, berbagi ide untuk arah yang berbeda dan 
manfaaat-manfaat dari tujuan akhir.
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Melakukan Lobi

Lobby biasanya didefinisikan sebagai upaya 
langsung meyakinkan pembuat keputusan 
(misalnya politisi) dan pemangku 
kepentingan yang berpengaruh tentang 
pentingnya sasaran-sasaran advokasi anda 
dan meyakinkan mereka untuk bertindak 
sejalan dengan tujuan anda. Aslinya, istilah 
ini merujuk kepada orang-orang yang 
mengunjungi lobi-lobi atau koridor-koridor 
dari gedung parlemen atau pemerintah 
untuk berbicara dengan pembuat undang-
undang. Ini hanya salah satu cara untuk 
mencoba mempengaruhi pembuat 
keputusan. Kegiatan advokasi lainnya – 
seperti memobilisasi pendukung anda 
dalam satu kampanye publik, atau kerja-
kerja media tentang isu pajak anda – dapat 
juga mempunyai dampak yang sangat 
signifikan terhadap pembuat keputusan 
secara tidak langsung. Akan tetapi 
melobi pada dasarnya berkaitan dengan 
bagaimana mempengaruhi pembuat 
keputusan secara langsung.

Seperti sudah ditekankan pada awal 
bab ini, pilihan dan urutan berbagai alat 
dan kegiatan advokasi tergantung pada 
konteks negara anda, dan juga tergantung 
pada pendekatan advokasi mana yang 
berdampak yang paling signifikan 
pada berbagai tahapan dan mana 
yang membawa perubahan yang anda 
upayakan. Di beberapa negara tidak ada 
sejarah budaya pembuat kebijakan dilobi 
oleh organisasi masyarakat sipil (CSO) dan 
di dalam konteks tersebut, terbukti sulit 
atau mustahil bagi CSO untuk mengadakan 
lobi berupa tatap muka langsung.

Begitu juga di negara lain, di mana 
ada tradisi kuat memobilisasi rakyat 
dan berkampanye secara publik untuk 
menghasilkan perubahan, lobi-lobi privat 
hanya berdampak terbatas. Dalam konteks 
ini, pembuat kebijakan dapat memberikan 
tanggapan hanya kepada tekanan publik. 

Sasaran lobi anda tentang pajak dapat 
berkisar dari pemerintah sampai ke 
otoritas penerimaan, ke perusahaan-
perusahaan multinasional atau Dana 
Moneter Internasional (IMF) 
(lihat ‘Apa-Siapa’ pemangku-pemangku 
kepentingan pajak, Bab 2, untuk daftar 
contoh-contoh yang lebih lengkap). 
Pilihan sasaran anda akan tergantung dari 
analisis kekuatan anda.

Melobi dapat terjadi secara formal: 
misalnya melalui surat, berbagi policy 
briefing, pertemuan tatap muka yang 
dijadwalkan dan seminar meja bundar 
dengan pembuat kebijakan. 
Atau dapat lebih informal, pada 
pertemuan-pertemuan yang tidak 
direncanakan, resepsi, undangan untuk 
event tertentu dll. Seorang pelobi yang 
baik menangkap kesempatan yang muncul, 
meski tidak disangka-sangka.

Pada dasarnya lobi adalah membuat 
agenda sesuatu hal ‘yang dapat dikerjakan’ 
oleh pembuat keputusan, yang dapat 
mereka lakukan secara khusus untuk 
menyumbangkan perubahan yang ingin 
anda usahakan.
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Memahami kebutuhan, keprihatinan, 
argumen dan kepekaan sasaran mereka 
dan isu-isu dari pandangan sasaran dan 
menyesuaikan argumen-argmen mereka 
dengan itu.

Mengenal benar sasaran: bagaimana 

mereka bertindak terhadap isu ini atau 
isu serupa di masa lalu, riwayat voting 
mereka dalam proses legislasi, dan 
statement-statement mereka, apakah 
hal-hal itu merepresentasikan kepentingan 
ekonomi  tertentu. Semua ini membantu 
dalam menentukan apakah mereka akan 
bersimpati atau tidak, dan bagaimana cara 
paling baik untuk mempengaruhi mereka 
atau kalau perlu, menetralkan mereka di 
dalam perdebatan (sehingga mereka tidak 
akan menentang secara aktif!)

Memahami peta dari suatu sistem, 
bagaimana sistem itu bekerja dan di 
mana keputusan benar-benar diambil, di 
mana terletak kekuasaan dan bagaimana 
perimbangan kekuasaan di dalam 
parlemen.

Memahami adanya kendala waktu untuk 
mencapai tujuan langsung dan tujuan 
jangka panjang mereka karena hal ini 
dapat berpengaruh terhadap  seberapa 
realistisnya lobi mereka – idealnya 
bertindaklah secara dini saat kebijakan 
masih dapat dinegosiasikan. 

Memahami pentingnya menunjukkan serta 

membuktikan adanya dukungan dan minat 
sebagai konstituen mereka

Mengidentifikasi kandidat potensial 
(champions) dalam pemerintahan 
atau parlemen yang dapat membantu 
mendorong isu dan perubahan.* 

Beberapa faktor  yang harus diperhatikan 
dalam mengidentifikasi kandidat anda 
adalah: telusuri rekam jejak mereka dalam 
isu ini, senioritas, posisi mereka dalam 
kancah politik: apakah mereka dari partai 
mayoritas atau minoritas. Berusahalah 
untuk tidak tergantung hanya kepada satu 
kandidat saja karena dapat menghambat 
anda jika ternyata kandidat tidak se-efektif 
yang anda harapkan.

Ingatlah bahwa tidak ada musuh dan 
kawan permanen karena itu jangan 
menjegal langkah mereka secara 
permanen!

* Untuk memastikan agar para champions 

efektif berarti menambah banyak beban kerja 

anda, karena itu bersiaplah untuk memberikan 

mereka informasi dan bahkan membuat konsep 

pidato mereka sambil tetap mengikuti jadwal 

waktu, dan memberitahukan saran kepada 

mereka dimana perlu.

Lobi tidak dapat menjamin keberhasilan 
yang serta merta. Seringkali anda harus 
cukup lama melakukan berbagai negosiasi 
untuk mencari jalan keluar dalam jangka 
waktu yang lebih panjang.   

Pelobi yang paling berhasil: 1
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Mengkomunikasikan pesan inti anda kepada 
pembuat keputusan secara tertulis

Menulis position paper (kertas posisi) dan 
mengembangkan rekomendasi kebijakan

Salah satu bentuk populer dalam berkomunikasi 
dengan pembuat keputusan adalah dengan 
menggunakan policy brief yang menjelaskan posisi 
anda terhadap suatu kebijakan. Yang dimaksud 
dengan posisi ialah pernyataan tentang apa yang 
diyakini organisasi, kelompok atau orang mengenai 
isu tertentu dan bagaimana cara menanganinya 
menurut mereka. Ini akan menjelaskan pesan 
inti advokasi yang sudah anda kembangkan (lihat 
‘Mengembangkan pesan-pesan kunci anda’ di Bab 2)

Position paper bermanfaat untuk:ii

Menjamin representasi yang akurat. 
Menjelaskan posisi kepada kelompok-kelompok 
lain seperti media dan pembuat kebijakan akan 
membuat suara anda benar-benar terwakili oleh 
mereka dan dipahami oleh mereka. 

Menyampaikan pesan yang konsisten untuk 
memastikan bahwa semua jurubicara dalam 
kelompok menyampaikan pesan yang sama.

Menyajikan konsistensi terhadap posisi lain 
untuk memastikan  bahwa posisi anda untuk isu 
perpajakan konsisten dengan posisi dalam 
isu-isu lain.

Mengklarifikasi perbedaan-perbedaan untuk 
membantu anda mengidentifikasi bidangutama 
ketidaksetujuan anda dengan posisi orang atau 
pemangku kepentingan lain.

Panduan menulis position paper

Position paper harus tetap singkat dan tepat sasaran.
Fokus terhadap sasaran dengan memberikan bukti baru dan unik.
Memastikan informasi relevan dan up to date.
Menyusun argumen yang menurut keyakinan anda merupakan poin-poin lemah dari pembuat kebijakan.
Pembuat kebijakan perlu mengetahui bahwa mereka dapat bekerja dengan anda maka pastikanlah 
bahwa nada position paper anda menunjukkan keinginan untuk bekerjasama.
Tulislah rekomendasi yang jelas dan dapat diimplementasikan oleh sasaran paper anda.
Tulislah pernyataan bersama dengan jejaring jika menurut anda akan membawa lebih banyak peluang 
untuk berhasil, meskipun butuh waktu lama untuk menyepakatinya.
Pastikan bahwa posisi anda merefleksikan dengan benar pandangan dari mereka yang menurut 
klaim anda, anda wakili.
Gunakan kertas dengan kop surat dan hindari kekeliruan gramatikal atau ejaan – presentasi yang buruk 
dapat mematahkan semangat orang untuk membacanya.

Menjelaskan pemikiran mengenai isu tertentu, 
yang seringkali akan lebih jelas jika dituangkan 
dalam tulisan.
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Paper penjelasan singkat (2-4 halaman) yang diberikan pada suatu kunjungan atau dikirim dengan surat 
pengantar yang menyoroti satu atau dua poin kunci atau rekomendasi-rekomendasi
Dokumen penjelasan kebijakan yang lebih panjang, yang diserahkan pada suatu kunjungan atau dikirim 
dengan suatu surat pengantar, yang menyoroti poin-poin utama
Surat yang ditulis untuk pembuat kebijakan tertentu, yang memuat poin-poin utama dari position paper. 
Ini berfungsi sebagai dokumen yang berdiri sendiri tetapi di dalamnya menawarkan untuk memberikan 
rincian lebih banyak jika diminta.

Pendahuluan: nama organisasi, apa saja kegiatan 
utama anda, mandat atau alasan mengapa 
organisasi anda didirikan dan diperlukan.

Ringkasan eksekutif: (jika panjang) garis besar 
singkat mengenai sejarah keterlibatan anda 
dalam  isu ini dan mengapa anda prihatin.

Akibat dan bukti – menyajikan masalah: 
mendeskripsikan akibat yang berpotensi terjadi 
saat ini atau dimasa depan karena isu tersebut, 
terhadap mereka yang anda wakili atau yang 
bekerja dengan anda, termasuk riset sekunder 
atau primer yang anda pernah anda lakukan 
– jika mempunyai informasi yang mendetail, 
tambahkan satu apendiks pada dokumen dan 
rujuklah di sini

Penyebab dan tanggungjawab: 
Kelompok atau individu mana yang 
mengakibatkan situasi sekarang ini dan yang 
bertanggungjawab? Kejadian apakah yang sudah 
mendorong terjadinya situasi ini? Mengapa 
tindakan-tindakan tertentu dianggap keliru 
menurut undang-undang, moralitas, dll?
Solusi dan rekomendasi kebijakan: lihat ‘tips 
utama perumusan rekomendasi kebijakan’ di 
bawah ini

Apendiks: masukkan semua informasi terinci 
yang sudah anda rujuk di dalam dokumen utama.

Posisi anda dapat dikirimkan dalam bentuk:

Walau position paper muncul dalam berbagai bentuk dan bisa mempunyai banyak tujuan 
yang berbeda-beda, mereka biasanya memuat beberapa atau semua komponen di bawan ini:

Umumnya pembuat keputusan lebih menyukai 
paper yang singkat. Para politisi memiliki sedikit 
sekali waktu untuk terlibat dalam isu anda karena 
itu tidak disarankan memberikan laporan kebijakan 
yang panjang (kecuali memang diminta secara 
khusus) atau laporan anda berakhir di keranjang 
sampah! Anda selalu dapat memberitahukan kepada 
mereka atau kepada penasihat mereka bahwa versi 
yang lebih panjang dapat diperoleh jika mereka 
membutuhkan latar belakang informasi atau analisis 
yang lebih banyak.

NB: Pastikanlah bahwa position paper anda mencakup 

tindakan-tindakan yang anda harapkan dilakukan oleh 

para pembuat keputusan. Misalnya,meminta anggota  

parlemen mengusahakan debat di parlemen, meminta 

anggota parlemen untuk memanggil rapat dengan 

pejabat kementerian tentang suatu isu di parlemen atau 

mengusahakan pertemuan langsung dengan menteri 

yang relevan.
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TIPS UTAMA PERUMUSAN REKOMENDASI KEBIJAKAN iii

Rekomendasi-rekomendasi yang jelas merupakan kunci dalam mengembangkan posisi kebijakan. Pada titik 
ini, anda sudah harus membuat beberapa riset mengenai isu perpajakan tertentu yang mendukung analisis  
masalah orisinal anda, dan gunakan riset ini sebagai dasar advokasi demi perubahan yang positif.

Dokumen tertulis yang anda berikan kepada 
sasaran pembuat keputusan (baik position paper 
atau laporan kebijakan) sebaiknya memuat 
rekomendasi-rekomendasi (berdasarkan riset 
anda) yang disampaikan kepada mereka yang 
ingin anda pengaruhi, dan apa yang mereka perlu 
lakukan untuk membawa perubahan positif.

Jangan hanya menyampaikan daftar rekomendasi 
yang terpisah dari konteks kepada pembuat 
kebijakan. Anda juga perlu memberikan beberapa 
informasi (walaupun singkat) mengenai masalah 
atau isu dan keprihatinan anda.

Rekomendasi anda sedapat mungkin memiliki 
bukti yang riil (atau dari riset yang sudah dibuat 
mengenai isu tertentu atau pengalaman anda 
berdasarkan fakta nyata).

Pastikan rekomendasi anda bersifat se-spesifik 
mungkin dan meminta sasaran untuk melakukan 

sesuatu. Hindari pernyataan panjang dan 
retoris yang mudah saja diiyakan oleh pembuat 
kebijakan, namun mereka tidak melakukan apa-
apa sesudahnya untuk itu. 

Pastikan rekomendasi anda berhubungan dengan 
proses politik yang riil yang dapat dipengaruhi 
oleh individu atau institusi (misalnya RUU yang 
akan dibahas di DPR, proses-proses perencanaan 
anggaran).

Hanya masukkan satu ‘permintaan’ di tiap 

rekomendasi. Rekomendasi yang jelas dan 
singkat (tidak lebih dari 2-3 baris) akan lebih 
sulit untuk diabaikan oleh pembuat kebijakan 
dan lebih mudah bagi anda untuk memonitor 
implementasinya.

Sasaran setiap rekomendasi harus jelas. 
Anda mungkin perlu mengelompokkan berbagai 
rekomendasi untuk sasaran advokasi yang 
berbeda-beda misalnya:

• ‘Forum NGO (LSM) menghimbau pemerintah 
pusat untuk:’
• ‘Forum NGO (LSM) menghimbau pejabat kota 
untuk:’
• ‘Forum NGO (LSM) menyerukan International  
Monetary Fund untuk:’

Tempatkan dua/tiga rekomendasi yang paling 
penting secara mencolok di bagian awal paper 
atau dalam ringkasan eksekutif dari laporan riset 
anda atau press release anda sehingga sasaran 
anda mengetahui apa yang anda ingin mereka 
kerjakan dari awal – kalau mereka tidak membaca 
lebih dari halaman 1!

Untuk memastikan bahwa ada kepemilikan riil dari 
satu inisiatif advokasi oleh jejaring atau organisasi-
organisasi yang terlibat, pastikanlah bahwa 
perumusan rekomendasi dibuat dengan 

cara partisipatif.
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TIPS UTAMA UNTUK MENULIS SURAT KEPADA PEMBUAT KEBIJAKAN

Menulis surat kepada pembuat kebijakan

Singkat –maksimal hanya 1 sampai 2 halaman 
saja, kalau tidak, surat anda berisiko diabaikan 
atau dibaca dan dijawab oleh seorang  junior dan 
bukannya sasaran utama anda.

Jika anda mempunyai informasi mendesak 
khusus yang mendukung permintaan anda, dapat 
dimasukkan sebagai lampiran. Namun usahakan 
lampiran tetap singkat (misalnya untuk ringkasan 
eksekutif atau 2-4 halaman briefing), karena 
kebanyakan pembuat kebijakan tidak punya 
banyak waktu untuk membaca laporan yang 
panjang. 

Alinea utama– tegaskan tujuan anda menulis 
surat itu dan sampaikan pesan anda secara 
langsung. Jangan takut untuk menempatkan  
permohonan anda untuk mereka bertindak di 
bagian depan.

Informasi mengenai anda sendiri –jelaskan anda 
siapa dan mewakili kelompok mana (organisasi, 
anggota satu koalisi, anda sendiri sebagai warga 
individu, dll). Jika audiens anda tidak mengenal 
anda dengan baik, jelaskan keterkaitan anda 
dengan isu yang tengah anda angkat.

Usahakan untuk mengedepankan kesamaan 

posisi anda dengan sasaran advokasi anda dalam 
surat itu dan idealnya, berangkatlah dari titik 
tersebut.

Anda harus sangat jelas mengenai sejumlah kecil 
poin kunci (biasanya paling banyak tiga) yang 
ingin anda komunikasikan kepada mereka dan 
lakukan hal  itu dengan jelas dan singkat – jangan 
memasukkan terlalu banyak rincian kebijakan 
dan jangan bertele-tele! Rujuklah kepada fakta 
yang sudah mantap dan posisi-posisi yang sudah 
diambil oleh kelompok-kelompok yang kredibel. 
Manfaatkanlah statistik secara strategis, tetapi 
hemat.

Berikanlah bukti bahwa pihak-pihak lain 
mendukung pandangan anda.Kalau anda 
mempunyai dukungan publik yang signifikan 
untuk posisi anda, pastikanlah bahwa pembuat 
kebijakan mengetahui hal itu, misalnya jumlah 
pendukung yang sudah menandatangani petisi 
atau -kartu pos atau mengikuti pertemuan-
pertemuan publik. Juga jika anda memiliki 
dukungan dari badan-badan profesional 
dan/atau perusahaan.

Jelaskan tindakan apa yang anda ingin sasaran 

lakukan secara spesifik.

Berterimakasihlah kepada audiens anda – 

akuilah pembaca anda sebagai orang yang 
pendapatnya diperhitungkan. Ucapkan terima 
kasih kepada mereka karena sudah mengambil 
waktu membaca surat anda dan tunjukkan 
penghargaan anda terhadap tiap dukungan 
dimasa lampau. Nyatakan kesediaan untuk 
memberikan informasi atau bantuan tambahan 
di masa depan.
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Keterampilan bernegosiasi iv

Keterampilan bernegosiasi merupakan kunci dalam melobi. Keterampilan bernegosiasi 
yang baik dapat memastikan orang lain memahami butir yang anda persoalkan dan 
meyakinkan orang lain untuk mengambil jalan kegiatan yang anda sarankan. 
Kebiasaan-kebiasaan buruk dalam bernegosiasi dapat menjauhkan sasaran anda 
dan merongrong pesan anda.

Sekali lagi, anda perlu membuat pilihan-pilihan taktis atas cara yang sama seperti 
ketika anda mendesain strategi advokasi menyeluruh. Misalnya apakah anda mulai 
dengan tuntutan maksimal karena saat negosiasi sangat dapat turun dari posisi itu dan 
tuntutan menjadi berkurang? Atau apakah hal itu berisiko sehingga anda dianggap tidak 
realistik dan ditolak sejak awal?

Di sini ada beberapa pendekatan yang membantu dan tidak membantu saat bernegosiasi 
(penting untuk mengingat bahwa beberapa hal ini bersifat khas budaya, jadi sesuaikanlah 
diri anda dengan cara yang tepat).

ALAT Pendekatan yang membantu dan tidak membantu 
dalam bernegosiasi

Membantu Tidak membantu

Win-win: mencari solusi yang akan bermanfaat bagi kedua 
belah pihak. Berkompromi dalam beberapa hal tetapi 
tegas mengenai apa yang tidak ingin anda negosiasikan. 

Ajukanlah pertanyaan sehingga anda dapat 
mengidentifikasikan dalam hal apa kedua pihak mendapat 
manfaat dan  lebih memahami posisi mereka. Hal ini dapat  
membantu argumen tandingan dan dengan demikian 
membantu anda menghindari  spiral menyerang dan 
membela diri.

Nada kalimat yang menghargai. Hal ini menjadikan anda 
mampu mengontrol diri, tanpa  harus berbicara seperti 
sedang berperang. ‘Saya ingin mengusulkan bahwa …’ 
atau ‘Bolehkah saya bertanya ...?’  

Mengetes dan merangkum. Pastikan tiap orang 

memahami dan menafsirkan segala sesuatu dengan cara 
yang sama dan menyetujui pokok-pokok kegiatan. Ini akan 
membangun kepercayaan dan  menghindari kebingungan 
dan pemutusan hubungan di kemudian hari. 

Pendekatan emosional: menggunakan kata-kata 
subyektif dan emosional  tidak akan menambah apapun 
ke dalam upaya anda, sebaliknya, akan menuduh pihak 
lain sebagai yang tidak adil atau tidak beralasan.

Spiral membela diri/menyerang: kalau anda 
tidak mendengarkan pandangan lain dan hanya 
mempertahankan posisi anda sendiri, dapat 
menimbulkan argumen dan menjadi lebih sulit 
untuk meyakinkan orang lain.        

Membuat daftar argumen, alasan dan infomasi 
untuk memperkuat usulan anda dapat membuat 
pendengar bosan dan melupakan poin-poin utama.

Usul tandingan: kalau anda menentang tiap usul pihak 
lain dengan usul anda sendiri akan lebih sulit untuk 
meyakinkan mereka.

Marah: berteriak terhadap seseorang dapat 
mendiskreditkan pesan anda dan menyatakan bahwa 
anda memiliki argumen-argumen yang lemah.
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Jelaskan tujuan dan alasan anda kepada pihak lain 
sehingga mereka jelas terhadap mengapa anda 
mengusulkan sesuatu, dan tidak menduga-duga bahwa 
agenda tersembunyi.          

Pekalah pada perubahan tak terduga, respon yang 
defensif, atau terhadap kebosanan dan kurangnya minat – 
sesuaikan pendekatan anda.

Tahu kapan anda berhenti. Sadarlah sejauh mana anda 
dapat mendorong serangkaian pertanyaan, dan bersiap-
siaplah untuk bertemu lagi di kemudian hari, kalau perlu. 
Mendengarkan dan terlibat. Mendengarkan keprihatinan 
pihak-pihak lain dan mencoba menanggapinya. 
Biarkan mereka bicara lebih dahulu, kalau perlu.                 

Bangunkanlah kepercayaan. Pastikan informasi anda 
dapat dipercaya dan diandalkan, dan bahwa anda 
terinformasi dengan baik. Jujurlah, perlakukan pihak lain 
dengan integritas – jangan menutup langkah anda sendiri 
dimasa depan!        

Menertawakan/tidak menghargai akan menyebabkan 
orang lain untuk berhenti bernegosiasi, bahkan mereka 
dapat mengakhiri pertemuan lebih dini.

Interupsi-interupsi akan membuat orang bosan. 
Mereka akan berpikir bahwa anda tidak mendengarkan 
dan mereka akan melakukanyang sama terhadap anda.

Menjadikan sesuatu bernada pribadi dapat 
menyebabkan orang menjadi tersinggung dan terhina, 
dan tidak dengan sendirinya menyoroti masalah.

Melebih-lebihkan fakta atau mengajukan klaim 
yang tidak substantif akan merongrong kredibilitas anda 
secara serius.

Mengabaikan masukan-masukan dan butir-butir 
pandangan yang diungkapkan oleh audiens sasaran 
anda, ketika anda menyampaikan masukan anda sendiri 
tidaklah membantu. 
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tidak membiarkan seseorang 
mendominasi pertemuan.

RENCANA DAN ‘REPETISI’

Ketahui komposisi tiap orang – 
jika lebih dari seorang di antara 
anda, selalu adakan pertemuan 
pendahuluan untuk menyiapkan 
pertemuan utama.

Kuasai bahan anda dengan 
baik–ini esensial bagi 
kredibilitas anda. Jika muncul 
isu yang anda tidak pahami 
dalam pertemuan, utarakan 
sejujurnya bahwa anda akan 
berkonsultasi dengan penasihat 
senior dan akan kembali kepada 
penanya– jangan mengarang-
ngarang sendiri!

Carilah waktu dan tempat yang 
terbaik untuk pertemuan.

Kenali keadaan tempat.

Tibalah pada waktunya.

Berpakaian yang sesuai.

Santun, hargailah status orang.

Berikan kartu nama/kartu 

perusahaan

TIP-TIP UTAMA UNTUK MELOBI DENGAN BERHASIL

Harus jelas mengenai apa yang 
anda inginkan

Mengetahui pandangan orang-
orang yang akan dilobi.

Jelas mengenai manfaat apa 
yang mereka dapatkan setelah 
mengubah pandangan mereka?

Tepat pada waktunya – makin 
cepat anda mulai berusaha 
mempengaruhi satu proses 
kebijakan, makin besar peluang 
untuk berhasil.

Mengetahui siapa yang akan 
mewakili pembuat keputusan 
dalam pertemuan itu dan apa 
peran mereka. Apakah ada 
ketidaksetujuan atau pergulatan 
kekuasaan di antara mereka?

Selalu meneliti sasaran lobi 
anda. Gunakanlah analisis 
anda mengenai nilai-nilai, 
pengetahuan dan pengalaman 
mereka untuk menyusun taktik 
anda.

KEMBANGKANLAH PESAN-
PESAN ANDA

Sederhana dan eksplisit.
Apakah isunya?

Apa yang ingin anda mereka 
kerjakan untuk itu? Milikilah 
‘pertanyaan-pertanyaan’ 
kebijakan konkrit yang jelas, 
yang diperoleh dari bukti-bukti 
anda.

Ajukanlah satu solusi – jangan 
hanya menjadi ‘anti’ sesuatu; 
solusi harus dijelaskan dengan 
apa yang dapat dikerjakan. 

Gunakan contoh yang dapat 
memancing minat mereka –
buatlah semanusiawi mungkin-
pakai contoh nyata.

Siapkan satu penjelasan singkat 
(maksimal 2 halaman) – dengan 
jenis huruf yang besar sehingga 
dapat dibaca dengan gampang.

ALIANSI-ALIANSI

Bekerjasamalah –lobi 
organisasi-organisasi lain untuk 
memperkuat posisi negosiasi 
anda.

Ikut sertakan para ahli: 
pengetahuan ahli sangat krusial 
dalam masalah pajak untuk 
merumuskan kebijakan alternatif 
dan mengkaji biaya dan manfaat 
dari rencana saat ini.

Libatkan orang dan masyarakat 
yang terkena dampak isu itu 
secara langsung – mereka 
seringkali merupakan advokat 
yang paling kuat!v

Ikutsertakan seseorang yang 
terbiasa bekerja di bidang 
perpajakan. Misalnya Tax Justice 
Network (TJN) menggunakan 
mantan bankir dan mantan 
kepala tax havens untuk melihat 
dari sisi ‘dalam’ bahwa ada 
beberapa praktik tidak adil.

Samakan agenda dan argumen 

anda sebelum pertemuan – 
kalau anda berargumentasi di 
antara anda sendiri di dalam 
pertemuan, akan mengurangi 
peluang anda untuk berhasil. 
Pastikan pimpinan pertemuan 
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TIP-TIP UTAMA UNTUK MELOBI DENGAN BERHASIL

TAKTIK-TAKTIK

Mula-mula fokus pada urusan 
yang paling penting dan sisakan 
isu kecil di akhir. Jika kebetulan 
pertemuan anda diinterupsi 
atau diakhiri lebih dahulu, anda 
sudah menyampaikan pesan-
pesan kunci anda.

Usahakan pertemuan tidak 
keluar batas. Jika sasaran 
menyimpang atau mencoba 
mengubah pokok pembicaraan, 
kembalikanlah mereka 
dengan santun tetapi tegas ke 
pokok yang sedang dibahas.

Kenali di isu mana anda bisa 
berkompromi dan yang tidak.
Siapkan berbagai jenis jawaban.
Buatlah rangkuman pada 
titik-titik yang berbeda-beda 
sesuai dengan perkembangan  
pembicaraan 

GUNAKANLAH TEKNIK-TEKNIK 
NEGOSIASI

Sadarilah bahasa tubuh anda.
Santai, tenangkan suara anda 
– hal ini dapat berbeda-beda 
menurut budaya, pahamilah 
konteks anda. 

Dengarkan secara aktif – 
jangan menginterupsi, 
tunjukkan empati. Kalau anda 
tidak mendengarkan apa yang 
mereka katakan, anda tidak 
akan menangkap apa yang 
menjadi ‘poin kemacetan’ dan 
tidak tahu di bagian mana 
mereka perlu diyakinkan secara 
khusus. Apalagi, tiap orang 

ingin didengarkan, jadi jangan 
mengabaikan.

Ajukanlah pertanyaan-
pertanyaan.

Berpeganglah kepada waktu – 
singkat itu paling baik; jangan 
menjadi ngawur, berpegang 
teguh kepada rencana.

BANGUN RELASI: PEMBAWA 
PESAN DAPAT MENJADI SAMA 
PENTINGNYA DENGAN PESAN

Konsistensi dalam membangun 
kepercayaan dan transparansi 
secara personal

Menjadi sumber informasi 
yang dapat dipercaya dan 
diandalkan membuat orang 
mau mendengarkan.

Tunjukkan sikap bersahabat, 
gunakan skill sosial.

Tetap menjaga hubungan 
secara regular.

Terfokus pada kegiatan:
• Melobi bukannya satu toko 
yang menjual pembicaraan, 
jadi carilah sesuatu yang 
konkrit dari pertemuan, 
idealnya satu komitmen untuk 
‘tindakan’ yang dilakukan oleh 
sasaran anda.
• Akhirilah pertemuan 
dengan menyarankan agar 
ada satu pertemuan lagi yang 
bermanfaat.

Sadarlah bahwa beberapa 
penentang akan berusaha 
‘menembak pembawa 
berita’ karena itu siaplah 

menghadapi percobaan untuk 
mendiskreditkan anda.

Advokasi anda tidak berhenti 
pada akhir pertemuan!

SETELAH SELESAI 

Diskusikan apakah sasaran-
sasaran anda tercapai, taktik 
mana yang berjalan baik dan 
mana yang  tidak sehingga 
anda dapat belajar untuk 
pertemuan berikut.

Berilah penilaian mengenai 
tanggapan sasaran terhadap 
anda.

Tetapkan apakah ada informasi 
baru yang anda peroleh yang 
relevan untuk strategi anda di 
masa depan.

Rencanakan langkah-langkah 
anda yang berikut.

Berbagilah hasil pertemuan-
pertemuan atau notulen 
dengan orang-orang di dalam 
organisasi atau jejaring anda.

TINDAK LANJUT

Tulislah surat atau e-mail 
ucapan terima kasih kepada 
pihak lain, sambil merangkum 
pokok-pokok utama dan 
mengingatkan mereka akan 
kegiatan yang sudah disepakati.

Sesudah jangka waktu yang 
cukup, hubungi lagi mereka 
untuk melihat apakah mereka 
telah melakukan yang mereka 
janjikan dan apakah anda dapat 
membantu lebih lanjut. 
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Kampanye pajak Christian Aid di InggrisSTUDI KASUS

Kampanye pajak Christian Aid di Inggris menjadikan kantor perbendaharaan Inggris 
sebagai sasaran. Menteri terkait mempunyai komitmen pribadi terhadap kekristenan 
dan keadilan sosial. Christian Aid mengirimkan kepadanya satu laporan mengenai 
hubungan antara iman kristiani dan keadilan perpajakan. Laporan itu sejalan 
dengan komitmen dan keyakinan pribadi sang menteri dan ia menyadari perannya 
dalam perbendaharaan memberinya  kekuasaan untuk mempengaruhi perubahan. 
Akibatnya, menteri melibatkan diri secara aktif bersama LSM-LSM Inggris di dalam 
isu ini dan mendorong keadilan pajak pada pertemuan puncak G20 di London dan 
pada Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Sekarang 
ada komitmen dari G20 untuk membantu negara-negara berkembang untuk 
memperoleh manfaat dari berbagi informasi mengenai pajak dan OECD juga sedang 
mengusahakan pelaporan negara-dengan-negara.

Berkomunikasi dengan audiens sasaran anda waktu melobi

Mengetahui audiens sasaran anda dan memandang 
isu dari sudut pandang mereka merupakan unsur 
kunci dalam melobi. Anda lebih dapat meyakinkan 
orang untuk mendukung usaha anda kalau anda 
menempatkan diri anda pada posisi mereka.

Maka, bagaimana anda menyajikan dan 
berkomunikasi tentang usul-usul anda harus 
tergantung dari analisis audiens sasaran anda. 

Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu anda 
jawab sebelum menyiapkan ‘lontaran’ kepada 
khalayak sasaran anda:vi 

Apa minat dan prioritas mereka sekarang 

Seberapa baik mereka menerima informasi 
mengenai isu-isu yang dijawab oleh usulan anda?

Apa sikap mereka terhadap isu atau masalah 
yang anda hadapi serta solusi yang anda usulkan?

Aspek-aspek mana dari usul-usul anda yang akan 
mereka pertanyakan?

Apa yang akan memotivasi mereka untuk 
mendukung usul anda?

Bagaimana mereka dapat mendapat manfaat 
dari usul anda?

Apakah mereka mendapat risiko atau kerugian 

dengan mendukung usul anda?
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Masyarakat sipil melibatkan diri bersama EITI 

di Ghanavii

STUDI KASUS

Di Ghana, masyarakat sipil telah 
berkomitmen mengenai isu bagaimana 
menggunakan sumber daya yang 
dihasilkan oleh tambang emas dengan 
sebaik-baiknya sejak diberlakukannya 
Ghana’s Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI) di tahun 
2003 dan sudah berupaya untuk 
memperluas pengalaman itu ke sektor 
minyak dan gas bumi.

Partai-partai oposisi cenderung lebih 

terbuka terhadap kritik mengenai 
pendapatan pengerukan sumber-
sumber alam karena hal ini dapat 
mereka gunakan untuk menantang 
pemerintah. Karena itu, masyarakat 
sipil bekerja sama dengan partai oposisi 
pada waktu itu, partai Kongres Nasional 
Demokratis untuk meyakinkannya agar 
berkomitmen terhadap manifestonya 
untuk pengelolaan sektor sumber daya 
alam negeri itu yang transparan dan 
akuntabel.

Sesudah ditemukan jumlah besar minyak 
di Ghana pada tahun 2007 (dilaporkan 
dapat menghasilkan paling sedikit US$ 1 
milyar pendapatan tiap tahun untuk 20 
tahun berikutnya), diorganisasikanlah 
satu pertemuan meja bundar untuk 
mendiskusikan perluasan EITI ke sektor 
minyak dan gas. Hal ini mengakibatkan 
perpecahan di dalam masyarakat sipil 
mengenai apakah dan bagaimana 
memandang EITI karena EITI dianggap 
lebih sebagai dorongan donor dan 
diprakarsai oleh pemerintahan Blair 
di Inggris daripada oleh orang-orang 

Afrika. Namun, pandangan dari sejumlah 
LSM adalah walaupun EITI terbatas 
dalam beberapa hal, pendekatan 
paling baik adalah untuk bekerja dari 
dalam dan berusaha memperluas dan 
memperdalam jangkauannya.

Partisipasi di dalam kelompok-kelompok 
kerja EITI menghasilkan informasi yang 
berguna dan memberikan pengaruh 
yang lebih besar kepada masyarakat sipil. 
Integrated Social Development Centre 

(ISODEC) menjadi satu rujukan untuk 
CSO di dalam isu ini. PWYP (Publish 
What You Pay) Norway Global Capacity 
Building Programme, datang pada waktu 
yang tepat untuk memperkuat kapasitas 
masyarakat sipil untuk melibatkan 
diri khususnya di level teknis. ISODEC 
dan CSO lain juga menyelenggarakan 
berbagai lokakarya peningkatan 
kesadaran ditataran masyarakat.  

Karena sudah dilobi ketika masih 
di oposisi, presiden baru, Profesor 
John Atta Mills (yang mulai menjabat 
Januari 2009), mengakui secara terbuka 
mengenai pentingnya transparansi. 
Pemerintah setuju untuk menempatkan 
versi singkat persetujuan bagi hasil 
secara online, termasuk kesepakatan-
kesepakatan fiskal. Sekarang CSO 
melancarkan tekanan untuk tindak 
lanjut (termasuk versi penuh) dan juga 
untuk peran serta masyarakat sipil 
di dalam mendiskusikan Rancangan 
Undang-undang mengenai Manajemen 
Pendapatan dari Minyak Bumi.
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Media – memperluas jangkauan andaviii

Media dapat memainkan peranan kunci 
dalam menyampaikan pesan anda dan 
menjamin keberhasilan strategi advokasi 
anda. Media membuka peluang untuk 
menginformasikan dan mempengaruhi 
pendapat umum, sektor swasta, para 
pembuat kebijakan dan kelompok-
kelompok yang terlibat di dalam proses-
proses politik yang juga memberikan 
perhatian besar kepada media. Oleh 
karena itu menggunakan media 
kadang-kadang dapat membantu anda 
menjangkau banyak audiens. Keuntungan 
utama bila menggunakan media adalah:

    Kemampuan menyampaikan pesan 
    anda kepada lebih banyak orang 
    berpotensi menarik minat publik dan 
    pendukung isu anda

    Menempatkan isu anda ke dalam 
    agenda para pembuat kebijakan

    Kemungkinan untuk menaikkan profil 
    dan kredibilitas anda pada pembuat 
    kebijakan sehingga meningkatkan   
    akses anda kepada mereka khususnya  
    kalau berulangkali muncul di media.

Sama seperti pendekatan lainnya, 
penggunaan media juga membawa risiko 
tertentu, misalnya:

Ada kemungkinan peliputan organisasi 
atau isu anda tidak menguntungkan 
atau tidak cermat. Banyak media 
memiliki ‘hak jawab’ yang dapat anda 
manfaatkan, khususnya kalau suatu 
artikel benar-benar tidak akurat.

Kemungkinan bahwa peliputan 
media dapat akan memotivasi 
para penentang kasus anda untuk 
mendukung.

Perkara mencemarkan nama baik 
dapat dituduhkan terhadap organisasi 
anda, jika anda salah mengemukakan 
fakta anda atau tidak dapat 
membuktikannya (untuk nasihat terkait 
dengan pencemaran nama baik lihat 
boks di Bab 3: Melakukan riset anda, 
halaman 39)

Cara terbaik untuk membantu menjamin 
bahwa liputan media akan membantu 
pencapaian tujuan-tujuan advokasi 
anda adalah dengan merencanakannya 
terlebih dahulu.

Begitu anda memutuskan untuk 
menggunakan media, ada serangkaian 
panjang teknik yang dapat anda pilih. 
Metode mana yang anda pilih tergantung 
dari sifat pesan anda, audiens yang akan 
anda jangkau, bentuk-bentuk media 
yang dapat anda akses, dan tingkat 
keterampilan dan pengalaman anda 
sendiri dalam berurusan dengan media.
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Merencanakan strategi media anda

Sebelum menggunakan media, anda 
harus mengukur pentingnya media bagi 
advokasi anda, relevansi bentuk media 
tertentu dalam konteks anda dan media 
mana yang berpengaruh terhadap  
sasaran anda, termasuk para pembuat 
kebijakan.

Begitu anda memutuskan untuk 

menggunakan media, anda harus 
pertama-tama menanyakan:

Jenis media mana paling cocok untuk 
mencapai audiens? Bentuk media 
mana yang lebih sesuai digunakan?
Bagaimana anda menyajikan isu 
dengan cara yang dapat menarik 
minat media? Anda harus kreatif 
dalam mencoba mendapat peliputan 
media, khususnya apabila anda juga 
sementara melancarkan kampanye 
publik.

Bagaimana anda menjadwalkan kerja 
media anda untuk melengkapi kegiatan  
anda yang lain, dan dengan demikian 
membawa anda lebih dekat kepada 
pencapaian sasaran strategi anda? 
Penting untuk berpegang teguh kepada 
pesan inti anda, yang sama dengan 
yang sudah anda gunakan untuk 
melobi dan mengerahkan masyarakat.

Pesan utama mana yang perlu anda 
sampaikan?

Siapa yang hendak anda gapai dengan 

pesan itu?

Angka, angka, angka!

Angka merupakan bagian penting di dalam advokasi pajak. Ketika Tax Justice Network (TJN) mengatakan 
di tahun 2005, bahwa tax havens mempunyai US $ 11,5 trilyun dalam bentuk aset-aset rahasia, yang 
mengakibatkan kerugian pajak sebesar US$ 255 milyar, angka-angka ini beredar di pers di seluruh dunia. 
TJN berpendapat bahwa angka-angka akan lebih cenderung dipublikasikan media daripada analisis pajak, 
kecuali pada masa penyusunan anggaran atau pemilu, saat orang mengharapkan analisis. 
Jika kita menyebut jumlah uang, akan bermanfaat jika jumlah tersebut dibandingkan dengan sesuatu 
yang konkrit yang dapat dibayangkan oleh kebanyakan orang di masyarakat anda. Misalnya jumlah X 
yang hilang dalam penerimaan pajak sudah dapat membangun sejumlah X sekolah, menyediakan X 
obat-obatan yang menyelamatkan nyawa manusia atau membangun X sumber air.
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Terdapat berbagai macam media yang berbeda karakteristik di 

tiap negara. Ada saluran media yang dikontrol oleh pemerintah, 

ada yang oleh perusahaan besar; ada yang penyebarannya 

luas, ada pula yang sangat sedikit penyebarannya. Di beberapa 

negara, akan lebih cocok untuk bekerja dengan surat kabar, di 

negara lain mungkin dengan TV, internet, radio atau kombinasi 

dari semua itu.

Penting bagi anda untuk menganalisis sasaran advokasi anda 

dan jenis media mana yang dapat mereka akses.

Di banyak wilayah pedesaan, radio sangat populer dan dapat 

diakses dengan mudah, sementara ada orang yang ingin 

membaca koran-koran lokal atau nasional.  

Misalnya suatu studi tahun 2008 oleh BBC World Service Trust ix 

menyajikan informasi baru mengenai status media di 17 negara 

sub-Sahara Afrika. Mereka menemukan bahwa media melayani 

makin banyak orang, terutama di antara penduduk berusia 

muda, masyarakat pedesaan dan kaum buta aksara – dengan 

dominasi radio di blantika media massa. Radio komunitas 

khususnya dianggap memiliki peran khusus dalam pencapaian 

tujuan pembangunan, memberikan saluran bagi mereka untuk 

bersuara, meningkatkan partisipasi masyarakat dan sebagai 

sarana berbagi opini serta mengembangkan keterampilan 

mereka. Kecenderungan radio lokal untuk menggunakan bahasa 

lokal merupakan satu keuntungan tersendiri. 

Stasiun-stasiun radio sering 

memiliki ‘walk-ins’ (jalan 

masuk) atau ‘phone-ins’ 

(telpon masuk) yang dapat 

menjadi kesempatan yang 

baik untuk menyebarkan isu 

pajak anda. Drama dan lagu-

lagu dengan pesan kampanye 

dapat juga disalurkan dengan 

baik melalui radio. 

Oleh karena itu anda perlu 

menjadi kreatif dalam 

mencoba mendapatkan 

peliputan. Kalau anda sanggup 

membayar, maka ‘jingle’ radio 

juga merupakan satu cara 

untuk menyebarkan informasi 

mengenai isu advokasi anda 

– jingle adalah lagu pendek 

yang mudah diingat dengan 

lirik yang digunakan di radio 

dan TV dalam tayangan 

komersial, biasanya untuk 

menyampaikan suatu slogan 

iklan tetapi dapat menjadi 

sama berpengaruhnya 

untuk mengiklankan inisiatif 

advokasi anda. Sebagai 

contoh: otoritas pajak Kenya 

sudah mengembangkan iklan 

yang berbunyi ‘Kulipa Ushuru 

ni kujitegemea’ yang artinya 

‘Membayar pajak menjadikan 

kita tak tergantung’. Kelompok 

masyarakat sipil dan LSM bisa 

mencoba cara seperti ini juga!

Di wilayah-wilayah perkotaan, 

TV dan koran kerap 

mendominasi. TV seringkali 

merupakan sarana yang 

ditonton oleh para pembuat 

kebijakan dan pembuat opini 

– tayangan kejadian terkini 

dan berita mungkin menjadi 

sumber informasi utama bagi 

mereka.

Ada baiknya untuk melihat 

apakah ada majalah 

perdagangan, media 
perusahaan dan majalah-
majalah khusus yang 

menarik bagi kelompok 

orang yang berpengaruh. 

Pajak sering diliput di majalah 

asosiasi pembayar pajak, 

aliansi-aliansi atau pembayar 

pajak atau akuntansi (misalnya 

Accountancy Age) dan para 

profesional hukum – mereka 

mungkin sulit diakses walau 

tidaklah mustahil, namun 

mereka sangat berguna 

untuk menyasar audiens 

khusus. Namun sebenarnya  

kebanyakan bahan perpajakan 

diliput dalam halaman-

halaman bisnis atau ekonomi 

dari media-media biasa pada 

umumnya.

Media mana yang ingin anda manfaatkan?
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Internet merupakan satu perangkat media yang makin 

kuat di banyak bagian dunia. Namun, jutaan orang di negara 

berkembang tetap belum memperoleh akses yang mudah 

terhadap internet atau kalaupun iya, mereka kesulitan 

mengunduh isi atau untuk berinteraksi karena teknologi 

yang terbatas. Penting untuk mengingat ini ketika anda 

mengembangkan media strategi anda.

Internet dapat digunakan untuk mengembangkan website 

organisasi, jejaring atau kampanye yang memuat informasi 

mengenai advokasi anda, siaran pers, laporan, cerita, gambar 

dan kutipan. Banyak pula media umum yang meliput cerita 

liputan mereka melalui website mereka, dan sering mempunyai 

halaman komentar dan forum interaktif untuk publik.

Blog adalah satu jenis website yang artinya satu ‘web log’ atau 

catatan harian online yang biasanya digunakan oleh seorang 

individu dengan entry komentar yang teratur, deskripsi kejadian 

atau bahan-bahan lain seperti grafik atau video. 

Banyak blogger membedakan diri mereka dari media biasa 

umumnya, sementara sebagian lain merupakan anggota dari 

media tempat mereka bekerja melalui saluran yang berbeda. 

Banyak blog menyajikan komentar atau berita tentang satu 

pokok tertentu, dan merupakan forum komentar sosial dan 

politis yan semakin popular. Dalam posisi seperti itu, blog atau 

blogging dapat memberikan beberapa peluang untuk terlibat 

dengan orang-orang dan menyebabkan menginformasikan 

mereka mengenai perkembangan kegiatan advokasi anda. 

Contoh blog pajak dari TJN: http://taxjustice.blogspot.com/

Situs-situs jejaring sosial berdasarkan internet juga makin digunakakan untuk menyebarkan 

seruan kampanye, menghubungi orang dan kawan untuk berdiri di belakang isu dan melakukan 

kegiatan. Banyak organisasi kampanye memiliki kelompok Facebook mereka sendiri dimana para 

anggota diinformasikan mengenai rencana kegiatan, laporan baru atau debat media dengan 

tambahan fitur grup diskusi yang memberi kesempatan untuk berkomentar. Kelompok-kelompok 

facebook efisien memberikan informasi secara teratur kepada anggota anda atau kepada mereka 

yang mengikuti kampanye anda – lebih sering daripada surat keanggotaan atau newsletter. Namun 

facebook dan situs jejaring sosial lain kurang personal daripada berbicara dengan seseorang di 

jalanan, jadi janganlah masukkan pesan-pesan kampanye personal ke facebook tetapi gunakanlah 

e-mail pribadi dan grup diskusi tertutup untuk tujuan ini. Ingatlah, tidak tiap orang ada di 

facebook; misalnya di Brasil ‘Orkut’ lebih popular, di Cina ‘QQ’ mempunyai lebih banyak langganan 

daripada facebook dan di dunia Arab ‘Maktoob’ merupakan situs jejaring sosial terdepan.

Twitter memungkinkan para anggota 

memasukkan tweets (atau pesan-pesan 

singkat) laksana kicauan burung kepada orang 

yang berlangganan suatu saluran ‘twitter’ 

khusus dengan nama yang sama. Saluran-

saluran twitter bersifat publik maka ia menjadi 

jalan besar untuk melewati network media-

media besar dan radio yang lebih sering 

dikontrol oleh kepentingan perusahaan dan 

pemerintah. Hal ini bermanfaat khususnya 

untuk memulai kampanye dengan cepat, 

misalnya skandal perusahaan, bencana 

lingkungan yang melibatkan MNC atau 

kontroversi politik. Cobalah cek salah satu 

contoh tentang pajak dari TJN di

http://twitter.com/taxjusticenet. Hati-hati 

dalam menggunakan twitter karena kadang-

kadang jika kita terlalu banyak berkomunikasi 

di twitter akan memakan jauh lebih banyak 

waktu, anda dapat kehilangan subscriber anda.

Perhatikanlah untuk menggunakan saluran 

baru untuk tiap event dan satu saluran umum 

organisasi untuk laporan-laporan, berita-berita 

dan publikasi-publikasi.

Karena telpon seluler makin menjamur, 

berkomunikasi melalui SMS (pesan singkat) 

menjadi sarana yang makin populer untuk 

berkomunikasi dengan publik pada umumnya 

maupun basis pendukung anda (ingatlah 

untuk meminta persetujuan mereka terlebih 

dahulu); sehingga mereka tidak ketinggalan 

perkembangan kegiatan advokasi anda dan 

meminta mereka untuk mengambil tindakan, 

ikut dalam kampanye atau melobi para wakil 

lokal mereka.
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Fokus pada media internetSTUDI KASUS

Halaman Focus on the Global South Facebook 
merupakan satu forum untuk berbagi data 
kampanye terkini, informasi dan video di antara 
para aktifis.

Website TJN merupakan suatu sumber daya dasar 
untuk aktifis-aktifis pajak.

Pelanggan-pelanggan halaman facebook ICEFI 
menerima posting mengenai perpajakan dan 
pembangunan negara tiap minggu dan dapat 
mengakses links, foto-foto dan video, demikian pula 
berpartisipasi dalam diskusi-diskusi online.

Halaman Global Financial Integrity Twitter Page 
digunakan baik untuk mengumumkan laporan-
laporan kunci yang sudah diluncarkan oleh institusi 
dan untuk menyoroti cerita berita, entry-entry blog 
terbaru, buku-buku dan publikasi-publikasi lainnya 
yang berkaitan dengan kampanye.
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Selalu meneliti media anda

Mengenali media yang anda hubungi:

Apakah cukup baik, dapat dipercaya dan dikenal luas?

Secara khusus, apakah publikasi atau programnya meliput isu sejenis dengan isu anda?

Apakah audiens sasaran anda dapat melihat, membaca atau mendengar liputan yang 
disajikan oleh organisasi berita itu?

• Bentuk media mana yang lebih cenderung akan didengarkan oleh para pembuat 
   keputusan dan yang karenanya mereka ingin terlibat?
• Bagaimana tentang pemangku kepentingan lain yang anda coba ikut sertakan 
   dalam advokasi anda?

Namun kadang-kadang, walau anda sudah sangat berhati-hati, anda masih juga 
mendapatkan peliputan berita yang negatif.

Menghadapi peliputan media cetak yang negatif

Pastikan anda memiliki riset dan studi kasus yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk menghindari 
peliputan berita yang negatif, akan tetapi tidak selalu – khususnya apabila dipertaruhkan disitu vested 

interests. Berbicara tentang pajak hampir dipastikan akan melawan vested interests. Penting untuk 
membedakan antara peliputan media yang tidak anda setujui dengan peliputan yang melukiskan anda, 
organisasi anda atau sekutu-sekutunya dengan cara yang tidak fair. Kalau menghadapi yang pertama, 
anda dapat menjawab dengan argumen-argumen kontra yang jelas yang seharusnya sudah anda siapkan 
ketika mengembangkan posisi kebijakan anda. Sangat krusial untuk menentukan apakah kejadiannya 
benar sebelum memberikan jawaban.

Ada beberapa aturan umum yang dapat membantu anda kalau anda mengalami peliputan yang negatif:

Mulailah dengan mencari tahu: apakah cerita 
atau tuduhan itu benar? Apakah anda pasti?
Kalau media membuat kekeliruan, minta mereka 
untuk mengoreksi. Kadang-kadang mereka akan 
mengoreksi atau menarik kembali beritanya.

Kalau peliputan yang negatif itu benar,
jangan menipu dan menutup-nutupinya 
(ini hanya akan membuat pers lebih bersemangat 
memberitakannya). Kalau perlu, keluarkan 
penegasan yang mengemukakan perspektif anda 
lalu biarkan saja, hentikan polemik.

Jangan menambahkan bahan bakar ke dalam 
api atau menjadikan situasi yang buruk menjadi 
lebih buruk! Terkadang lebih baik membiarkan 
sesuatu ‘menguap’ atau berlalu dengan 
sendirinya daripada menarik lebih banyak 
perhatian kepada masalah dengan mengajukan 
keberatan dan mungkin menarik lebih banyak 
peliputan yang negatif.1

Kalau peliputan negatif itu ternyata disebabkan 
oleh seorang reporter, hindarilah kontak apa 
pun dengan orang itu dimasa depan.
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Apa yang diinginkan media?

Kadang perlu untuk melontarkan ide-ide anda ke media. Hal ini meyakinkan mereka bahwa kisah anda layak 
diliput atau pendapat anda layak dipublikasikan.

Kisah

Yang paling dihargai wartawan adalah informasi 

yang baik dan kisah yang baik. Coba tempatkan diri 
anda dalam posisi mereka dan tanyalah diri anda:

     Mengapa hal ini menarik?

     Apa yang akan menarik minat masyarakat?

     Apa yang baru, segar dan orisinal mengenai kisah ini?

Siapkan alasan kuat mengapa kisah anda penting. 
Memastikankan fakta anda merupakan sumber 
informasi yang dapat dipercaya sangat esensial 
untuk memantapkan kredibilitas anda. Jika fakta 
anda salah, hal itu akan sangat merugikan reputasi 
anda / organisasi /kampanye anda.

Penentuan waktu

Kunci cerita yang baik adalah tepat waktu. 
Bertindaklah dengan cepat karena para wartawan 
biasanya tidak mempunyai banyak waktu dan kisah 
anda bisa menjadi basi!

Kebanyakan koran mempunyai deadline untuk 
menyiapkan kisah-kisah mereka untuk hari berikut. 
Makin cepat anda meluncurkan kisah atau siaran 
pers anda makin baik.

Jika anda dalam upaya mempengaruhi hasil satu 
pertemuan lewat media – misal: pemungutan suara 
atau diskusi di parlemen – dekatilah wartawan koran 
satu hari sebelumnya sehingga kisah anda dapat 
mempunyai pengaruh sebelum keputusan dibuat. 
Bersedialah memberikan komentar ke media kalau 
ada kesempatan.

Berita-berita

Apakah kisah yang ingin disampaikan layak untuk 
diberitakan? Menghubungkan pesan anda dengan 
berita yang sedang gempar akan sangat membantu. 
Jika kisah anda sudah dalam pemberitaan akan 
lebih mudah untuk menjualnya dari sudut pandang 
anda. Memuat foto dalam kisah ada atau dengan 
cara dramatisir dengan perspektif baru merupakan 
kekuatan tersendiri.  

Cantolan

Kaitkanlah kisah anda dengan peluang berita 
seperti:
     Kejadian yang tengah berlangsung 
     Statement anggaran
     Pertemuan tingkat tinggi
     Sambutan (pidato)
     Perayaan

Hal-hal ini sering dikenal sebagai ’cantolan’ (hook).
Semakin realistik dan relevan isu pajak anda dengan 
kehidupan masyarakat, anda akan makin baik dalam 
menyuguhkan kisah anda – ini akan mendorong 
persoalan keluar dari kancah teknis dan membuat 
isu pajak anda lebih terjangkau dan lebih populer 
dan diharapkan akan menjadi bagian dari diskusi-
diskusi yang utama.
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Berbagai cara berkomunikasi dengan media

Berikut adalah beberapa bentuk 
komunikasi dengan media secara 
tradisional, dan tentu saja harus 
menyesuaikannya dengan konteks lokal 
anda.

Buatlah kontak dengan wartawan

Cara biasa untuk mendapatkan peliputan 

media adalah dengan membangkitkan 
minat wartawan terhadap  kisah anda. 
Bangunlah relasi-relasi:

Foto merupakan satu cara penting untuk menceritakan satu kisah secara 

visual melalui gambar. Kampanye peran (campaign stunt) –adalah jenis 

gambar paling umum walau gambar bagus dapat juga dilahirkan saat 

pawai atau event lain.

Foto dapat bermanfaat bilamana anda ingin menggunakan event 

eksternal untuk mempromosikan pesan anda. Contoh: Christian Aid 

ingin mengimbau pemimpin G20 untuk memerangi penghindaran 

pajak dengan menuntut perusahaan-perusahaan multinasional 

untuk mengungkapkan keuntungan dan pembayaran pajak mereka 

di tiap negara dimana mereka beroperasi. Untuk melakukan hal itu 

diorganisasikanlah satu kampanye peran di mana para aktifis berpakaian 

sebagai ‘perompak’.

Anda juga dapat menggunakan foto untuk 

menggambarkan peluncuran satu laporan pajak, 

jajak pendapat, atau berita apa pun 

yang berhubungan dengan pajak. 

Di samping gambar, anda dapat menyiapkan 

caption yang bagus untuk dibagikan kepada 

media, saat menyiapkan pemberitaan foto

Foto

Ketahui pekerjaan mereka – buat riset  
tentang tiap wartawan dan organisasi. 
Apakah mereka meliput isu anda di 
masa lampau? Apa sudut tinjauan 
mereka?
Gunakan kontak yang berpotensi – 
orang yang sudah meliput organisasi 
atau sekutu secara positif dimasa lalu.
Beri informasi – hubungi wartawan dan 
editor kunci untuk memperkenalkan 
diri anda dan isu anda.

Saat anda menjumpai mereka, 
tunjukkan anda mengenal dan 
menghargai pekerjaan mereka yang 
terdahulu.
Suasana informal baik untuk 
pertemuan semacam ini, karena 
ada waktu dan tempat untuk 
bercakap-cakap.
Bertemu sekarang, bermanfaat 
kemudian. Jika wartawan sudah 
pernah menjumpai anda, ia lebih 
cenderung mendekati anda ketika 
sedang menangani kisah yang 
berkaitan dengan kisah yang anda 
kirimkan kepadanya.

Menyediakan waktu untuk membangun 
relasi dan menyampaikan ide kepada 
wartawan/editor memampukan 
anda untuk melihat aspek mana dari 
kisah anda yang paling sesuai dengan 
kebutuhan mereka. 
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Menulis artikel di koran atau blog mengenai isu perpajakan yang menggambarkan opini organisasi 

anda merupakan cara yang sangat baik dalam menyalurkan pesan anda. 

Carilah informasi saluran berita atau koran mana yang cocok untuk artikel semacam itu. 

Perhatikan juga ukuran artikel. Beberapa koran mempunyai kolom untuk menempatkan opini 

khususnya di dalam bagian politik dan ekonomi.

Misalnya, Action for Economic Reforms di Filipina memiliki satu kolom teratur di dalam 

Business Mirror dan Business World di mana isu pajak juga diliput di antara isu-isu lain.

Opini

Pengumuman media

Pengumuman media (news advisories) adalah 

komunikasi untuk meminta perhatian media 

terhadap peristiwa yang akan datang.

Ingatlah bahwa meliput berita adalah pekerjaan 

para wartawan. Pastikan bahwa peristiwa 

anda menyajikan sesuatu yang memiliki 

nilai potensial bagi wartawan sebelum anda 

mengundang mereka, atau mereka tidak akan 

datang lagi!

Tujuan utama pengumuman media adalah 

memberitahukan kepada para wartawan: 

siapa, apa, di mana, bilamana dan mengapa. 

Pengumuman dikeluarkan sebelum peristiwa 

terjadi, biasanya beberapa hari sebelumnya 

untuk mengakomodasi jadwal para wartawan. 

Idealnya, penyampaian lanjutan harus dibuat 

untuk saluran-saluran utama sehari sebelumnya 

yang mengingatkan mereka mengenai event 

tersebut. Pengumuman media harus memiliki 

unsur-unsur berikut:

Deskripsi secara singkat

Lokasi (dan penunjuk jalan, bila diperlukan)

Orang yang dapat dihubungi (termasuk 

nomor telepon)

Tanggal

Apabila peristiwa itu visual (dan seharusnya 

demikian), satu deskripsi mengenai seperti 

apa peristiwa tersebut atau foto.
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Siaran Pers

Metode yang paling lazim untuk menyampaikan 

pesan anda kepada berbagai media adalah siaran 

pers (press release). Siaran pers adalah pernyataan 

tertulis yang mengingatkan secara singkat dan 

padat kepada pers mengenai isu yang anda ingin 

mereka liput – misalnya, pengumuman publik yang 

akan anda lakukan, komentar mengenai event, 

laporan yang mencolok atau peluncuran kampanye 

baru. Anda dapat mendistribusikannya melalui fax, 

pos atau e-mail kepada para wartawan yang ingin 

anda hubungi.

Siaran pers harus mempermudah para wartawan 

dengan memberikan kepada mereka informasi 

yang cukup dalam gaya yang singkat, padat untuk 

meyakinkan mereka agar menyebarkan kisah anda. 

Siaran itu harus memuat juga informasi mengenai 

kontak anda jika mereka mempunyai pertanyaan-

pertanyaan tindak lanjut. Sering suatu siaran pers 

memuat kutipan-kutipan yang dapat digunakan 

sebagai bagian dari kisah. Ingatlah bahwa media 

cenderung menggunakan siaran anda secepat 

mungkin karena itu pastikanlah untuk memberikan 

peringatan kepada mereka terhadap larangan atau 

pembatasan mempublikasikan sesuatu, kalau ada.

Cara paling gampang untuk menulis satu siaran 

pers adalah untuk bekerja mengikuti pola 

(lihat contoh di bawah ini).

Umumnya siaran pers disusun seperti berikut:

Freetown, SIERRA LEONE
4 Maret 2010 UNTUK DISIARKAN LANGSUNG
KONTRAK PERTAMBANGAN YANG BERBAHAYA MELANGGAR HUKUM

Persetujuan pertambangan antara pemerintah dan perusahaan London Mining yang 

berbasis di Inggris memuat banyak konsesi kepada perusahaan yang bertentangan 

dengan UU pertambangan yangbaru. Ini menghina UU baru yang penyelesaiannya 

memakan waktu bertahun-tahun.

Persetujuan pertambangan yang berkaitan dengan deposit biji besi di Marampa, 

sudah diratifikasi oleh parlemen dan sudah ditandatangani oleh Kementerian 

Pertambangan. Koalisi Advokasi Nasional bidang pertambangan (NACE) baru saja 

menyadari proses ini, yang rupanya diselimuti kerahasiaan. UU pertambangan yang 

baru dimaksudkan untuk memastikan bahwa tiap perusahaan diperlakuan sama 

dalam kesepakatan – sebaliknya, draft persetujuan nampaknya menunjukkan bahwa 

sedikit saja yang sudah diubah. Hal itu memuat lebih dari selusin ketidaksesuaian 

dengan UU baru. Tantangan terbesar yang menantang sektor pertambangan adalah 

untuk memastikan bahwa rakyat negara ini  memperoleh manfaat. Koordinator 

NACE XXX mengatakan: ‘UU Pertambangan yang baru merupakan satu langkah 

positif menuju perolehan keuntungan bagi rakyat negeri ini akan tetapi hanya jika 

UU itu diimplementasikan. Kalau persetujuan London Mining dibiarkan berjalan, 

perusahaan-perusahaan lain akan menegosiasikan persetujuan-persetujuan khusus 

mereka dan UU Pertambangan baru dapat dibuang begitu saja. Tidak ada perusahaan 

yang boleh berada di atas UU.’

Di atas halaman: tanggal, 

termasuk ‘disiarkan segera’ 

atau ‘Embargo’, heading, logo.

Alinea pertama: informasi 

terpenting mengenai event 

atau aspek yang paling 

penting untuk diberitakan.

Alinea kedua: informasi 

deskriptif mengenai event, 

bilamana dan di mana; 

memuat satu kutipan 

yang kuat.
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Konsesi-konsesi besar yang diberikan kepada London Mining termasuk:

     Membayar royalti sebesar persentase dari harga jual bruto bahan tambang yang 

     digali sesudah dikurangi pajak penjualan, PPN, bea ekspor dan retribusi-retribusi 

     lain. UU Pertambangan yang baru tidak membuat ketentuan seperti itu dan 

     menuntut perusahaan-perusahaan untuk membayar royalti hanya berdasarkan   

     harga pasar dari bahan tambang yang digali.

     Kewajiban membayar hanya 6% pajak pendapatan untuk 10 tahun pertama. 

     UU Pertambangan tidak mengatakan apa pun mengenai pemberian konsesi  

     kepada perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak pendapatan mereka. 

     Mereka harus membayar tarif standar pajak pendapatan untuk perusahaan-

     perusahaan pertambangan sebesar 37,5% (PKF, Sierra Leone Tax Guide, 2009). 

     Ada klausul yang menegaskan bahwa kalau pemerintah memberlakukan 

     UU pajak yang lain selama jangka waktu persetujuan – 25tahun – perusahaan tidak 

     dapat dikenakan pembayaran pajak yang lebih tinggi tersebut. Tidak ada ketentuan 

     semacam itu di dalam UU Pertambangan.

NACE marah karena draft persetujuan itu juga berisikan klausul yang tidak pernah terdengar 

di dunia internasional, menyebutkan bahwa persetujuan itu lebih utama daripada ketentuan-

ketentuan UU Pertambangan. Akibatnya hal ini menempatkan perusahaan di atas UU.

Pemerintah dianggap mempunyai komitmen untuk transparansi pendapatan dari 

pertambangan yang lebih besar dengan memberlakukan Inisiatif Transparansi Industri 

Pertambangan (Extractive IndustriesTransparency Initiative, EITI). Persetujuan itu 

merusak komitmen tersebut.

NACE mengimbau kepada: 

     Anggota parlemen untuk menarik persetujuan ini

     Presiden menjamin bahwa tiap persetujuan yang ditandatangani 

     dengan London Mining sejalan dengan UU Pertambangan

     Menteri Pertambangan dan Sumber Mineral untuk mengeluarkan penegasan 

     yang menjelaskan bagaimana kontrak ini dapat disusun seperti itu

     Pemerintah Inggris untuk menjamin bahwa semua perusahaan pertambangan  

     Inggris mematuhi UU Pertambangan yang baru.

Untuk informasi selanjutnya, silahkan berhubungan dengan koordinator NACE XXX 

di XXXXX atau 82 Soldier Street, Freetown.

CATATAN EDITOR: National Advocacy Coalition on Extractives (NACE) adalah 

sebuah koalisi dari XX organisasi di Sierra Leone. NACE bertujuan memonitor dan 

menjamin pengelolaan yang efektif dari dana-dana dan kegiatan-kegiatan industri 

pertambangan di Sierra Leone demi kepentingan para warganya. Keanggotaan 

termasuk: Anti-Corruption Commission, Sierra Leone Indigenous Miners Movement 

(SLIMM) dan kementerian pemerintah terkait (kementerian Pemerintahan Lokal 

dan Pembangunan Masyarakat dan kementerian Sumber Mineral), Kampanye 

untuk Good Governance, Forum nasional untuk HAM dan hak-hak Global, Uni 

Pertambangan Bersatu, Catholic Relief Services (CRS), Network Movement for Justice 

and Development (NMJD), Talking Drums Studios (TDS), ChristianAid, ActionAid Sierra 

Leone (AA-SL), World Vision International (WVI) dan fakultas geologi dan lingkungan 

hidup dari universitas yang memberikan dukungan teknis di wilayah pertambangan.

Alinea yang sisa: 
latar belakang info yang 

memberitahukan mengapa 

event atau pernyataan 

itu penting; dan apa yang 

menyebabkannya

Berakhir dengan detil kontak 

dan catatan tambahan 

mengenai organisasi anda



31

TIPS UTAMA SIARAN PERS YANG BAIKx

Siaran pers berbentuk seperti piramida. 
Informasi terpenting berada pada tempat 
pertama dan informasi latar makin ke bawah.

Siaran pers yang baik dibaca seperti satu kisah. 
Jika diungkapkan dengan baik, para wartawan 
sering akan menggunakan kebanyakan 
pengkalimatan atau kerangka acuan 
yang anda sajikan.

Berpegang teguh pada fakta. 
Hindari mengangkat kasus secara berlebihan. 
Ingat, siaran pers anda dapat dicetak ulang kata 
demi kata.

Kutipan harus sama bunyinya dengan yang benar-
benar diucapkan seseorang, seperti anda sedang 
menjawab pertanyaan wartawan. 
Coba, agar paling tidak sebagian dari pesan kunci 
anda dikutip – itulah satu bagian yang tidak akan 
diubah oleh wartawan.

Hindari jargon, bahasa emosional dan ‘khotbah 
cinta kasih’. Selalu ingat siapa audiens anda: 
pembaca surat kabar, jurnalis, pendengar, dsb. 

Buat siaran hanya satu halaman dengan spasi 
luas di antara baris. Kirimkan dengan kertas kop 
organisasi anda.

Pajak menjadi hits di media Republik Dominicaxi STUDI KASUS

Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo S.J.  baru-baru ini mulai bekerja di 
bidang perpajakan. Ia sudah bertahun-tahun berkampanye secara aktif mengenai 
anggaran khususnya biaya pendidikan. Keputusan mereka untuk bekerja di bidang 
perpajakan datang pada tahun 2009 ketika lembaga ini memulai proyek riset mengenai 
sistem perpajakan di Republik Dominika. Riset itu membeberkan tingkat penerimaan 
pajak yang sangat rendah di negara itu – 15 persen dari GDP – dan ciri regresif sistem 
perpajakan yang menjadi beban berat bagi orang miskin. Menyusul siaran pers mereka 
dan event peluncuran hasil riset di tahun 2010, kegiatan organisasi ini diambil oleh 
berbagai surat kabar. Rupanya adanya LSM yang mengungkapkan tema kontroversial 
ini dengan cepat mendapatkan perhatian dari banyak media. Secara khusus, isu 
ketidakadilan sistem perpajakan sangat ditekankan dalam berbagai reportase media. 
Akibat dari liputan, beberapa perwakilan sektor swasta mendekati Centro Montalvo 

untuk memulai dialog mengenai pajak sambil mengungkapkan keterbukaan mereka 
untuk berdebat mengenai perbaikan sistem perpajakan. Wakil-wakil pemerintah juga 
sudah menunjukkan keterbukaan mereka untuk berdebat, mengingat tujuan nasional 
negara itu untuk meningkatkan pengumpulan pajak.
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Wawancara

Saat siaran pers dikeluarkan, harus ada yang siap dan bersedia untuk diwawancarai. Cara yang baik 

untuk bersiap-siap adalah bersiaga terhadap pertanyaan yang anda harapkan maupun yang tidak. 

Cara yang baik untuk siap  menghadapi wawancara pers adalah dengan menyiapkan poin-poin 

pembicaraan. Poin-poin ini adalah pernyataan singkat yang merangkum hal utama yang ingin anda 

sampaikan selama wawancara. Poin-poin ini harus memuat pesan utama yang ingin anda kemukakan 

kepada audiens. Dalam berdiskusi mengenai pajak dengan kebanyakan media, penting agar tidak terlalu 

teknis dan berikan contoh (kisah) yang jelas dan mudah dimengerti dalam poin penjelasan anda.

Selain itu siapkan juga ‘tanya-jawab’untuk mengantisipasi kemungkinan pertanyaan-pertanyaan 

yang mungkin dan menyiapkan jawaban yang paling baik. Karena orang yang diwawancarai, 

akan sangat membantu apabila sudah dipikirkan terlebih dahulu mengenai bagaimana menjawabnya. 

Kalau anda mewakili satu organisasi, metode ini juga membantu orang yang diwawancarai untuk 

mendapat manfaat dari seluruh tim dan membantu mengembangkan konsensus internal terhadap 

isu-isu yang rumit sebelum dibuat satu pernyataan publik.

TIP UTAMA WAWANCARA RADIOxii

Persiapan:

Cek, apakah wawancara akan berlangsung secara 
live atau direkam dan apakah anda yang menjadi 
satu-satunya nara sumber atau apakah akan 
terjadi perdebatan. Cek juga berapa lama rasanya 
wawancara itu akan berlangsung – ada perbedaan 
sangat besar antara satu wawancara 2 menit dan 10 
menit.

Buatlah satu daftar dari (maksimal) tiga poin 
utama yang ingin anda kemukakan – dan 
tetaplah berpegang kepada daftar itu! Anda 
harus menyampaikan ide terpenting pada awal 
wawancara. Anda harus mampu untuk memberikan 
beberapa penegasan singkat dan dapat diingat yang 
meliputi hal-hal yang menurut anda penting.

Kisah dan anekdot lebih efektif daripada statistik 
dan isu-isu umum karena hal-hal itu melibatkan 
pendengar, membangkitkan simpati dan bertahan di 
pikiran.

Fakta dan angka: tulislah fakta yang diperlukan 
didepan anda. Fakta dan angka hanya berfungsi 
apabila mempunyai makna. Jangan membebani 
pendengar secara berlebihan dengan statistik 

– itu akan membingungkan dan bukannya 
meyakinkan.

Ketahui titik lemah anda. 
Pikirkan kemungkinan pertanyaan yang dapat 
ditanyakan dan kembangkanlah jawabannya. 
Dapat membantu dengan membuat daftar 
mengenai ‘hal-hal negatif’ (kritik-kritik, 
kegagalan-kegagalan, ketakutan-ketakutan) dan 
satu daftar ‘hal-hal positif’ (semua hal baik yang 
dapat anda katakan, misalnya keberhasilan, 
dukungan).

Kenali kekuatan anda. Kemukakan kisah 
keberhasilan anda sebagai bukti yang 
mendukung ide-ide anda.

Kalau isunya rumit seperti pajak, rencanakan 
dengan teliti. Anda ada di situ bukan untuk 
menunjukkan betapa banyak anda mengetahui, 
melainkan untuk mengkomunikasikan sesuatu 
secara efektif kepada audiens. Anda perlu 
menemukan analogi atau contoh yang baik yang 
dapat menerobos kerumitan itu, rencanakan 
penjelasan yang teliti dan sederhana tanpa 
jargon dan akronim.
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Kadang sulit untuk publik memahami jumlah uang. 
Anda dapat membuat perbandingan-perbandingan 
dengan gambaran lain, misalnya US$ 160 milyar 
sama dengan XX ribu sekolah dan rumah sakit.

Cetusan frasa yang rapi yang merangkum argumen-
argumen anda dan yang mudah diingat akan sangat 
bermanfaat

Kalau anda kurang berpengalaman atau tidak 
memiliki percaya diri, praktikkan apa yang ingin 
anda katakan dengan seorang kawan atau rekan.

Kalau anda mempunyai waktu dengan pembawa 
acara sebelum memulai wawancara, ceklah 
ruang lingkup diskusi dan usulkanlah lingkup apa 
saja yang menurut anda harus tercakup (anda 
dapat melakukan hal ini sebelumnya). Tanyakan 
bagaimana anda ingin diperkenalkan dan yang akan 
menjadi pertanyaan pertama.

Ambillah sedikit waktu untuk memutuskan 
bagaimana anda membuat hubungan sejak 

pertanyaan pertamadengan poin terpenting anda. 
Itu bisa sesederhana  jawaban singkat dan langsung 
lalu lanjutkanlah  dengan frasa seperti ‘Akan tetapi 
hal yang paling penting adalah …’

Selama wawancara:

YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN

Jadi diri anda sendiri, kembangkan gaya 
pembicaraan – jangan mengawang atau mendatar 
atau berusaha untuk kedengaran terlalu pintar.

Gunakan bahasa percakapan yang sederhana. 
Hindari jargon dan kalaupun anda harus 
menggunakannya, berikan penjelasan.

Tunjukkan bahwa anda prihatin. Kalau tidak, 
mengapa pendengar harus prihatin. TV dan 
radio mengurangi penampilan anda. Anda harus 
meninggikan kadar energi anda untuk mengimbangi.

Dengarkan! Jika presenter memberikan informasi 
yang salah atau menilai dengan tidak adil, anda 
harus langsung mengoreksinya. Jika tidak, akan 
terlihat seolah-olah anda setuju.

Anda harus lihai menggeser fokus. Untuk 
menjawab pertanyaan umum yang luas, anda dapat 
menyoroti contoh khusus. Atau sebaliknya, anda 
dapat menjawab kritik spesifik dengan kata-kata 
‘Baiklah kita menempatkan seluruh persoalan pada 
perspektifnya ...’.

YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN

Jangan merasa terhambat oleh pertanyaan. 
Tiap pertanyaan merupakan titik. Anda harus dapat 
bergerak menuju agenda anda.

Jangan membuang waktu – jangan mau diputar-
putarkan pada area diskusi yang tidak berguna 
untuk anda. Setirlah percakapan kembali untuk 
agenda anda.

Jangan menyoroti fakta bahwa anda tengah 
mengubah pokok pembicaraan atau mengelak 
pertanyaan. Katakan ‘Isu sebenarnya adalah ini ... 
‘, daripada ’pertanyaan yang harus anda ajukan 
adalah ...’ 

Jangan bereaksi berlebihan. Pertanyaan menantang 
yang dijawab dengan percaya diri akan memperkuat 
posisi anda. Namun jika anda kehilangan kendali 
diri, anda akan kehilangan simpati pendengar.

Jangan menuruti kata-kata orang begitu saja. 
Kalau presenter mencoba merangkum apa yang 
anda katakan biasanya itu petunjuk bahwa anda 
kurang jelas atau tidak cukup singkat. Tapi jangan 
menerima versi sang presenter kecuali bila anda 
benar-benar puas dengan versi itu. 

Jangan menggunakan bahasa kontroversial 
atau membuat pernyataan yang bisa dianggap 
penghinaan.

Ingat, media membutuhkan orang-orang yang 
diwawancarai yang baik. Dalam wawancara anda dapat 
menjangkau lebih banyak orang daripada yang dapat 
anda ajak bicara seumur hidup. Mengapa menunggu 
sampai mereka datang kepada anda? Sampaikan 
secara sukarela cerita-cerita yang menarik tentang 
pajak -  dan ciptakan peluang-peluang anda sendiri!
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Berkampanye – mempopulerkan  
advokasi pajak anda

Di dalam perangkat ini, kita menggunakan ‘kampanye’ untuk merujuk kepada mobilisasi 
masyarakat, proses melibatkan diri bersama dengan publik dan mendorong mereka 
untuk melakukan kegiatan mendukung advokasi pajak anda dan menekan pembuat 
kebijakan (dapat berfungsi untuk melengkapi maupun sebagai lawan dari strategi lobi 
‘orang dalam‘).

Mengapa?

Untuk menunjukkan kepada sasaran advokasi anda bahwa anda tidak sendirian, 
bahwa ada dukungan masyarakat terhadap anda, rakyat  ikut prihatin melihat 
perubahan dalam kebijakan perpajakan yang bermanfaat bagi orang miskin dan 
meningkatkan keterwakilan mereka dalam formulasi kebijakan pajak.

Mereka yang berkuasa cenderung lebih mendengarkan anggota masyarakat, 
publik atau – dalam kasus para politisi – para konstituen daripada organisasi-organisasi 
karena mereka adalah pemilih dan konsumen. Sebagai individu orang-orang ini 
hanya memiliki pengaruh yang terbatas akan tetapi apabila dihimpun di bawah panji 
kampanye anda, mereka dapat melancarkan tekanan yang berarti.

Kampanye populer menambahkan legitimasi pada upaya lobi, 
apabila mereka yang terkena dampak ikut menunjukkan keprihatinan mereka.
Kampanye populer dapat membuka pintu bagi para pelobi kepada pembuat keputusan 
sehingga dapat memberikan lebih banyak detail kebijakan.

Kampanye populer dapat menarik minat media terhadap isu anda dan dengan 
demikian dapat meningkatkan profil isu anda sehingga para pembuat keputusan sulit 
menghindari isu anda.

Kampanye populer merupakan sarana penggunaan energi amarah dengan cara positif 
yang terfokus untuk menghasilkan perubahan.

Kampanye populer dapat menjadi alternatif untuk lobi dan dialog dan memberikan 
tekanan politis terhadap sasaran advokasi anda.
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Bagaimana?

Jika anda mempertimbangkan untuk 
melakukan kampanye, beberapa 
unsurnya akan sama seperti di dalam 
strategi advokasi anda – seperti 
fokus kepada tujuan yang jelas dan 
sederhana – namun lebih bersifat 
untuk pengerahan publik.

Ingatlah bahwa dalam kampanye 
publik, sasaran anda adalah para 
warga yang anda harap dapat 
dikerahkan untuk mengambil 
tindakan. Cara mengkomunikasikan 
pesan anda akan berbeda dengan 
cara berkomunikasi dengan pembuat 
kebijakan. Sekarang anda berfungsi 
untuk memberi semangat kepada 
para juru kampanye dan aktifis anda 
untuk mengubah kebijakan dan posisi 
pembuat kebijakan melalui tekanan 
publik.

Apa pun yang anda lakukan, 
kampanye anda harus memiliki pesan 
sederhana, kuat dan melibatkan 
sebagai inti yang mudah dipahami 
publik. Jangan membuat hal yang 
sederhana menjadi rumit – orang akan 
langsung malas melihatnya! Kampanye 
dengan isu tunggal lebih cenderung 
mendatangkan hasil (contohnya: 
‘hentikan apartheid‘, ‘larang ranjau 
darat’, ‘buka akses kepada obat-
obatan terjangkau’). Saat memulai 
kampanye, ada baiknya anda mencoba 
mengembangkan slogan-slogan 
yang mudah diingat, seperti yang 
didiskusikan di Bab 2.

Perkenalkan kampanye anda dengan 
identitas visual yang konsisten – 
tancapkan dengan kuat kampanye 
anda di benak masyarakat dengan 
logo/gambar dan kalimat yang 
menonjolkan semua bahan kampanye 
anda – anda perlu menggunakan 
warna dan jenis huruf yang sama. 
Di sini ada beberapa contoh logo 
kampanye pajak. 

Sebarkan gambar visual di situs jejaring sosial sehingga dapat 
diakses oleh semua orang. Situs Flickr secara khusus berguna 
untuk berbagi gambar-gambar. Ingat untuk mendapatkan hak 
cipta untuk gambar-gambar ini sebelum disebarluaskan.

Bertitik tolaklah dari pemahaman audiens anda – jangan 

berasumsi mereka mengetahui segala sesuatunya mengenai isu 
perpajakan yang ingin anda kampanyekan. Sekali lagi, jangan 
terlalu rumit!
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Anda perlu memberi orang kesempatan kepada orang untuk melakukan 
tindakan yang mudah –anda ingin langsung mendapatkan mereka untuk 
terlibat dan terus bergabung selama kampanye berkembang. 

Jadilah orang yang penuh imajinasi dan menarik perhatian. 
Kreatifitas adalah tulang punggung kampanye!

Manfaatkan sekutu potensial untuk memaksimalkan tindakan dan 
menghindari duplikasi pekerjaan orang lain.

Simpan nama dan alamat 
para pendukung kampanye dengan 
rapi sehingga anda dapat terus 
berhubungan. Jika tidak bisa, 
siapkan cara lain agar orang selalu 
memperoleh informasi.  
Umpan balik mengenai perkembangan 
kampanye dan dampak yang dirasakan 
oleh pendukung kampanye sangat 
memotivasi dan dapat membedakan 
antara mereka yang setia saat susah 
maupun senang dan mereka 
yang tidak.

Pastikan kampanye anda 
diintegrasikan dengan lobi dan 
kegiatan media untuk memperoleh 
dampak maksimal. Itu berarti, lebih 
menjamin konsistensi daripada 
keseragaman dalam pendekatan 
anda. Sebagai contoh, kampanye 
publik anda dapat dijalankan dengan 
slogan seperti ‘Hentikan penghindaran 
pajak’ atau ‘Akhiri Kerahasiaan Pajak!’, 
sedangkan rekomendasi-rekomendasi 
kebijakan yang anda sajikan kepada  
pembuat kebijakan sebagai bagian 
dari strategi lobi anda akan lebih halus 
(lihat Tip Utama untuk merumuskan 
rekomendasi kebijakan pada hal. 12).

Gunakanlah cantolan yang relevan 
yang dapat meningkatkan peliputan 
media. Misalnya dengan kampanye 
pajak di saat perumusan anggaran 
atau masa-masa dimana orang-orang 
sibuk mengurus surat perhitungan 
pajak mereka, karena mereka pasti 
sedang memikirkan tentang pajak. 
Cantolan-cantolan ini merupakan 
kesempatan yang baik untuk 
menciptakan peran (stunts).

Anda sebaiknya fleksibel dalam 
merespon peluang-peluang pada 
saatnya. 

Di atas segalanya, anda harus mampu 

menunjukkan bahwa perubahan 
yang sedang anda tuntut akan 
menghasilkan perbaikan riil dan 

berkesinambungan bagi kehidupan 
masyarakat.
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TIPS UTAMA KEBERHASILAN KAMPANYE

Oleh juru kampanye veteran Jonathan Ellisxiii 

Kampanye yang efektif harus melewati kriteria 
TEA:
    Touch (Menyentuh)
    Enthuse (menimbulkan entusiasme)
    Act (bertindak)

Kampanye yang efektif harus menyentuh orang, 
perlu menjalin hubungan dengan sasarannya, 
menghentak dan segera menimbulkan respon.

Tetapi diperlukan lebih banyak usaha daripada 
sekedar sampai menyentuh saja. Akan sangat 
bagus jika menyentuh sasaran dengan pesan 
anda akan tetapi harus jelas pula apa yang 
dapat mereka lakukan.

Kampanye harus berjalan lebih jauh untuk 
menyulut antusiasme mereka. Kampanye 
yang efektif meyakinkan sasaran  bahwa ada 
solusi yang dapat mengatasi masalah mereka. 
Kampanye harus berisikan unsur-unsur yang 
membuat rakyat antusias dan berpikiran positif.

Namun hal ini tidak cukup jika kampanye tidak 

bergerak menuju poin ketiga TEA. Anda harus 
memastikan para penerima pesan kampanye 
memutuskan untuk bertindak.

Kampanye merupakan bentuk keyakinan 
bahwa akan ada perubahan untuk mengatasi 
masalah di dunia ini. Dan kampanye adalah 
upaya mempengaruhi para pembuat kebijakan, 
di tataran manapun untuk menunjukkan 
persetujuan mereka terhadap tujuan dari 
kampanye.

Untuk mencapai tujuan ini, anda perlu pesan 
kampanye yang sesuai kriteria TEA. Selain itu, 
kampanye yang baik memiliki hal-hal berikut:

Pesan yang jelas
Identitas yang jelas
Solusi yang sederhana
Kemarahan yang jelas dan bertujuan
Penggunaan media
Dukungan politis
Aliansi-aliansi
Kegiatan publik
Selebriti. Penggunaan selebriti dapat berfungsi 
dua arah dalam memberikan contoh. 
Contoh teladan baik yaitu yang membayar 
pajak dan yang buruk yaitu yang menghindari 
pajak, dapat menyoroti praktik-praktik tidak 
sehat dalam pajak.
Penjadwalan waktu kampanye dengan waktu 
yang simbolis atau ‘cantolan’, misalnya hari 
penetapan rencana anggaran pemerintah, 
akhir tahun fiskal atau akhir tahun pajak.

Fokuskan pada satu pesan dan ingatlah bahwa 
pesan yang terlalu melebar akan berdampak 
mengaburkan pesan asli itu sendiri.
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Kampanye Perancis untuk penghentian tax havensxiv 

Kampanye pajak berkeadilan di Brasil xv 

STUDI KASUS

STUDI KASUS

Kampanye Perancis melawan tax havens dilancarkan 

oleh koalisi CSO dan serikat buruh bulan September 2009 

sebelum pertemuan puncak G20 di Pittsburgh. Dengan 

nama‘Stop Tax Havens’ mereka ingin menunjukkan bahwa 

banyak dari ekonomi mereka dibangun menggunakan tax 

havens melalui keputusan investasi bank, perusahaan-

perusahaan multinasional dan hedge funds.

Ini merupakan pesan yang memberdayakan masyarakat 

untuk membantu mengakhiri kerahasiaan tax havens 

dengan menekan  perusahaan-perusahaan domestik lebih 

transparan mengenai kegiatan-kegiatan mereka. 

Pada saat ekonomi global tidak stabil dan pemotongan 

anggaran besar-besaran, penting untuk menunjukkan 

bagaimana anggaran negara maju dan berkembang 

merugi karena tax havens. Oleh karena itu ada insentif 

baik dari sisi kepentingan pemerintah maupun dari 

aspek moral: tangani tax havens dan pemerintah akan 

mendapatkan lebih banyak uang!

Kampanye ini memerlukan website untuk menyebarkan 

informasi kepada masyarakat. Mereka mempunyai 

rekomendasi kebijakan yang jelas dan memulainya 

Tahun 2007 pemerintah Brasil mengajukan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem 

perpajakannya. Reformasi dimaksudkan terutama untuk menyederhanakan peraturan 

perpajakan – mengeliminasi pajak-pajak tertentu dan mengakhiri ‘perang pajak’ di antara 

negara-negara bagian Brasil – demikian pula usulan untuk mengakhiri hubungan antara pajak-

pajak khusus dan pendanaan eksklusif untuk inisiatif kebijakan sosial. Sementara usulan 

reformasi tersebut mengecewakan - mengingat usulan tersebut sama sekali gagal menjawab 

isu keadilan – mereka juga mengemukakan keprihatinan mengenai pembiayaan kesehatan, 

kesejahteraan dan  program tunjangan sosial negara.

CSO Brasil INESC melihat usul reformasi sebagai peluang kampanye untuk reformasi pajak 

yang progresif. Mereka mengundang lima CSO untuk berpartisipasi dalam konsultasi publik 

pemerintah mengenai reformasi perpajakan itu. Karena kelompok-kelompok lain juga berminat, 

terbentuklah jaringan lebih dari 100 organisasi  yakni ‘Gerakan Perlindungan Hak Sosial yang 

terancam oleh Reformasi Pajak’. Mereka mengembangkan usul alternatif ‘untuk reformasi pajak 

yang adil’ yang menuntut ditegakkannya keadilan di dalam RUU Reformasi dan agar kebijakan 

sosial terus mendapatkan pendanaan eksklusif.

dengan petisi publik yang telah mengumpulkan 50.000 

tandatangan. Mereka mengidentifikasi empat pemangku 

kepentingan yang berbeda-beda – para warga, serikat 

buruh, pimpinan perusahaan dan dewan lokal – dan 

menyesuaikan pesan dan kegiatan dengan masing-

masing sasaran. Disamping menandatangani petisi, 

ratusan warga juga mempertanyakan kegiatan bank-bank 

mereka di tax havens. Teknologi baru sangat membantu 

menghubungkan para aktifis di seluruh Perancis dengan 

menggunakan ‘Google Map’ yang mengidentifikasi orang-

orang yang berminat di wilayah mereka.

Otoritas lokal diminta untuk terlibat dalam menuntut 

perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender 

kontrak pelayanan publik untuk mempresentasikan 

kegiatan-kegiatan akuntansi mereka di tiap-tiap negara. 

Pendekatan ini dilakukan oleh delapan wilayah di Perancis 

dan ibu kota Paris akan menjadi target berikutnya! Semua 

kegiatan ini didesain untuk membangun tekanan untuk 

mendorong perubahan sebelum pertemuan puncak G20 

(dengan Perancis sebagai tuan rumah) dan dimulainya 

pemilihan presiden Perancis tahun 2011.
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INESC bersama dengan lima organisasi lain membentuk komisi eksekutif dari jejaring ini dengan 

INESC sebagai pemasok dukungan teknis dan koordinator lobi. Jejaring menyelenggarakan 

pertemuan-pertemuan lobi dengan wakil dari semua partai politik untuk menjamin dukungan 

dari sejumlah anggota parlemen. Upaya ini berhasil mendorong debat publik dalam 

Kongres Nasional.

Sekutu utama termasuk serikat buruh dan gereja, demikian pula kelompok akademisi dan 

kementerian kesehatan. (Sementara pemerintah mengklaim bahwa tidak akan ada kerugian 

bagi program-program sosial, Kementerian Kesehatan mengkalkulasi bahwa kantornya akan 

kehilangan sekitar US$ 9 milyar). Kantor Kejaksaan juga membantu kampanye dengan beberapa 

tuntutan resmi untuk mendapatkan informasi dari pemerintah.

Walau kampanye tidak dapat memaksakan perubahan yang lebih progresif terhadap RUU 

Reformasi Pajak, kunci sukses kampanye ini adalah dalam mencegah disetujuinya RUU Reformasi 

Pajak saat ini (walaupun RUU itu bisa jadi akan dimunculkan kembali oleh pemerintahan yang 

baru). Mengingat reformasi pajak sekarang sudah ditetapkan menjadi agenda dari sejumlah 

besar CSO, INESC mengharapkan agar jejaring terus mengupayakan advokasi untuk keadilan 

pajak dimasa depan. 

Penting untuk mengingat bahwa negara-negara yang 

berbeda-beda memiliki undang-undang dan norma-norma 

budaya yang berbeda-beda pula, jadi kampanye anda harus 

merefleksikan hal itu. Apa yang berhasil di satu negara 

dapat mempunyai akibat sebaliknya di negara lain atau 

bahkan menjadi ilegal. Walau bukannya satu daftar yang 

kaku, beberapa cara untuk melaksanakan kampanye publik 

ditunjukkan pada tabel di halaman 40xvi
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Kegiatan                             Komponen     Manfaat       Kekurangan/risiko

Rapat publik                   Orang-orang dikumpulkan 
untuk suatu debat

Pengambil keputusan terbuka 
untuk ditanyai di depan umum

Tiap orang diundang  

Dapat memperoleh publisitas 
yang baik

Pembuat keputusan  
mendengar pandangan  publik 
secara langsung

Kesempatan untuk berdiskusi

Membantu meningkatkan 
reputasi organisasi dalam isu ini. 

Makan waktu dan mahal untuk  
diselenggarakan 

Kemungkinan dihentikan atau di 
konfrontasi   

Rentang kendali terbatas; 
anda tidak dapat mengontrol 
apa yang dikatakan selama 
pertemuan atau  latar belakang 
dan kepentingan orang yang datang 
dalam pertemuan

Contoh-contoh:
• Pertemuan di balai kota dengan orang pemerintah, LSM dan publik
• Selama pertemuan puncak G20 tahun 2010, Christian Aid dan ActionAid mengorganisasikan satu event 
dengan menteri keuangan dan orang-orang dari masyarakat sipil, wartawan dan ahli-ahli kebijakan. 
Menteri dipaksa untuk menjawab pertanyaaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak mau 
ia jawab secara terbuka.

Malam renungan, 
demonstrasi, protes, 
peringatan dan 
pendudukan                                           

Kelompok orang berkumpul di 
suatu tempat simbolis untuk  
mengadakan protes visual 
kepada pembuat kebijakan.

Dikombinasikan dengan 
selebaran untuk mendorong 
kehadiran dan siaran pers untuk 
menyebarkan pesan anda                            

Dapat menjadi sangat visual dan 
berkuasa

Berpotensi diliput media 
dengan baik

Dapat menciptakan rasa 
solidaritas di antara peserta 
dan meningkatkan semangat 
kampanye

Kemungkinan penangkapan dan/
atau konfrontasi dengan polisi 
kalau demonstrasi dilarang di 
negara yang bersangkutan dan/
atau polisi tidak memberi izin.

Dapat kehilangan akses kepada 
pembuat keputusan kalau menjadi 
konfrontatif.

Bisa saja tidak ada liputan 
media sama sekali – ini adalah 
risiko karena sudah menelan 
banyak persiapan tetapi 
dampaknya terbatas dan                                                                                                 
tidak diliput media 

Dapat merugikan citra organisasi 
(khususnya di negara-negara 
dimana demo tanpa kekerasan 
jarang) 

Orang dapat bergabung untuk 
mengisi waktu dan bukan untuk 
mendukung isu

Kalau terlalu sedikit orang  
yang bergabung, sasaran anda 
dapat berpikir  bahwa anda hanya 
sedikit mendapat dukungan – 
hal ini dapat merugikan 
kampanye anda

Contoh-contoh:
• Ketika Ghana dan Sierra Leone memasukkan PPN dan pajak barang dan jasa (GST) tahun 90-an dan 
2009, pajak baru mengakibatkan protes dan demo. Sebagai hasil, pemerintah Ghana mulai bernegosiasi 
dengan pemangku kepentingan lainnya untuk meninjau kembali pajak. Di Sierra Leone pajak itu 
diimplementasikan.
• Tahun 1997 di Filipina, organisasi multi-sektoral SANLAKAS mengumpulkan koalisi masyarakat 
menentang disahkannya RUU PPN (COMVAT). Sekitar 50.000 orang datang dari masyarakat miskin kota, 
mahasiswa, buruh, pengusaha kecil dan organisasi-organisasi berbasiskan gereja. Mereka berjalan 
menuju Gedung Kongres untuk menuntut penghapusan RUU PPN. Sayangnya, RUU ini lolos.
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Warga bertemu 
dengan  pembuat 
keputusan    

Kelompok-kelompok orang 
yang prihatin bertemu 
dengan pembuat keputusan, 
sering merupakan pejabat-
pejabat daerah mereka, 
untukmemperkuat pesan 
-dapat berbentuk ‘lobi massal’ 
dengan anggota-anggota 
parlemen      

Pembuat keputusan 
mendengarkan langsung dari 
mereka yang terkena dampak

Membangun dukungan lokal 
terhadap kampanye

Sulit untuk mengkoordinasikan 
pesan

Contoh:
• Di Filipina, Freedom from Debt Coalition (FDC,Koalisi Bebas dari Utang) bertemu dengan senator kunci 
dan menjelaskan kepadanya mengenai kampanye mereka untuk merestrukturisasi pajak. 
Ia menjadi pelopor kampanye FDC di parlemen.

Membuat dan 
mendistribusikan 
bahan-bahan 
selebaran; poster, 
laporan, penjelasan, 
stiker, lencana, kaos, 
pita, topi, peluit                                                           

Selebaran, poster: 
gambar yang mencolok untuk 
kampanye anda, pesan populer 
untuk publik, kelompok 
masyarakat, dll

Laporan/penjelasan:  
bahan-bahan terinci yang 
menunjukkan  fakta di balik 
kampanye, biasanya dengan 
rekomendasi- rekomendasi 
kebijakan                 

Membangkitkan kredibilitas 
di antara para pendukung dan 
pembuat keputusan

Mendidik orang lain 

Poster khususnya, 
bermanfaat sebagai cara 
untuk memberikan identitas 
visiual kepada kampanye dan 
menyampaikan pesan yang 
kuat – para pelaku kampanye 
dapat menempatkannya di 
kantor mereka bertahun-tahun 
ke depan.

Laporan-laporan: makan waktu 
dan berbiaya mahal, serta memiliki 
resiko tidak akan dibaca

Tingkat keterlibatan rendah; orang-
orang dengan mudah memakai 
kaos atau stiker dll tanpa harus 
terlibat banyak.

Contoh-contoh:
• Sesudah anggota-anggota parlemen Kenya meloloskan RUU di parlemen yang mengecualikan mereka 
dari membayar pajak gaji mereka, CSO di Kenya memulai kampanye yang memaksa para anggota 
parlemen untuk menarik kembali UU itu. Kampanye mendesain stiker mobil untuk digunakan anggota 
masyarakat untuk menunjukkan dukungan.
• Lihat ’Tip Utama untuk mendesain pamflet kampanye’ (halaman 46-47)

Stunt  (berperan) Kegiatan aneh yang menarik 
perhatian media terhadap topik 
anda, seperti drama jalanan                                  

Mendapatkan perhatian yang 
baik dari media 

Punya kekuatan untuk 
menyampaikan pesan kepada 
publik dan pembuat keputusan

Bisa berjalan buruk dan tidak 
profesional

Kalau terlalu kontroversial, 
publik bisa bersikap memusuhi

Contoh-contoh:
• Di Asia ada contoh-contoh orang melemparkan koin ke gedung-gedung pemerintah sebagai tanda 
pemerintah memboroskan uang
• Sebelum pertemuan puncak G20 di London, Christian Aid mengorganisasikan suatu kampanye peran 
atau stunt (peluang foto) untuk menyoroti masalah penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan 
multinasional. Media diundang untuk mengambil gambar perompak-perompak yang berpakaian jas rapi 
dan mewah, memanggul tanda US$ 160 milyar– jumlah yang menurut estimasi Christian Aid merupakan 
kehilangan yang diderita negara-negara berkembang tiap tahun sebagai akibat dari penghindaran pajak.
• ActionAid pergi ke konferensi para akuntan untuk mengusung profil kampanye mereka dalam 
menentang penghindaran pajak. Mereka (bermain peran) menawarkan konsultasi gratis kepada para 
akuntan yang hadir (dengan sofa dan tisu, dll) untuk menolong para akuntan tersebut mengurangi 
keburukan hati nurani mereka.
• Memilih calon-calon pemilu yang mempunyai rekam jejak korupsi, menempatkan gambar mereka di 
satu dinding foto dan mengerahkan orang  untuk melemparnya dengan telur busuk, tomat atau lumpur. 
Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang foto, disertai konferensi pers.
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Newsletter   Kirimkan informasi secara 
teratur kepada mereka 
yang berminat 

Masukkanlah semacam 
wawancara dengan ahli atau 
seseorang dengan otoritas 
moral yang terpandang  

Anda dapat memasukkan 
editor tamu untuk membangun 
jejaring anda dan menambah 
keragaman topik       

Audiens sasaran harus 
diidentifikasi

Usahakan agar orang- orang 
tetap di update dan usahakan 
agar mereka merasa menjadi 
bagian dari gerakan

Doronglah aksi-aksi teratur 
maupun alternatif    

Dapat menyapa publik umum 
karena tidak terbatas pada satu 
isu saja

Dapat memakan waktu dan mahal 
untuk membuatnya

Contoh:
• Koran Tax Justice Network Africa dapat ditemukan di: www.taxjustice4africa.net

Kartu-kartu pos dan 
petisi-petisi               

Orang-orang menandatangani 
petisi atau menandatangani 
atau menulis pesan di kartu pos 
kepada pembuat keputusan 
(internet makin banyak 
digunakan untuk tujuan ini)     

Kebanyakan diiringi dengan 
tekanan-tekanan publik 
yang lain (mobilisasi, dll)  

Dapat dibuat dengan gampang 
dan cepat  

Banyak orang akan 
melakukannya   

Dapat menjadi titik tolak yang 
baik untuk memobilisasi publik   

Dapat dilancarkan di lokasi-
lokasi publik   

Dapat merupakan peluang foto 
misalnya saat menyerahkan 
petisi kepada menteri terkait 
misalnya 

Tidak personal; interaksi tatap 
muka didalam satu kampanye 
seringkali lebih efektif

Terkadang dapat menjengkelkan 
pembuat keputusan walau tetap 
dapat mempunyai dampak      

Sering tidak dibaca oleh pembuat 
keputusan/legislator itu sendiri 
melainkan oleh asisten-asisten 
mereka, maka ada risiko diabaikan.

Petisi: keaslian tandatangan dapat 
dipertanyakan 

Contoh-contoh:
• FDC menggunakan petisi sebagai alat untuk menunjukkan dukungan untuk kampanyenya kepada 
pemerintah yang memperoleh 200.000 tanda tangan.
• Barangkali penggunaan ‘surat petisi’ yang tidak lazim adalah yang ditulis oleh Konferensi Para Uskup 
Katolik di Malawi kepada semua paroki tertanggal 8 Maret 1992. Surat yang berjudul ‘Menghayati Iman 
kita’ ini dibacakan di dalam semua gereja Katolik. Surat itu menyoroti buruknya situasi orang Malawi 
dan menentang perlakuan buruk terhadap buruh. Surat itu menimbulkan kegemparan di seluruh negeri 
karena itulah kritik pertama terhadap pemerintahan yang represif. Pemerintah melarangnya sehingga 
surat itu menjadi isu panas. Uskup-uskup ditangkap. Para warga mulai turun ke jalan dan mengadakan 
protes solider dengan para uskup. Tidak lama kemudian pemerintah kehilangan kendali dan jatuh, 
langkah pertama di jalan menuju diperkenalkannya demokrasi multi-partai di Malawi.

Surat kepada pembuat 
keputusan                                                        

Orang-orang menulis secara 
pribadi kepada para pembuat 
keputusan     

Surat-surat kepada wakil-wakil 
terpilih sering dipandang oleh 
pembuat kebijakan sebagai 
tolok ukur keprihatinan publik

Dapat menjadi lebih efektif 
daripada kartu pos karena 
menunjukkan jangkauan yang 
lebih dalam terhadap isu dan 
menandakan penghargaan yang 
lebih tinggi kepada
para penguasa

Pembuat keputusan dapat 
menerima banyak surat maka sulit 
untukmembedakannya dengan 
kampanye lain

Efektifitasnya kadangkala 
tergantung kepada siapa yang 
mengirim surat itu         
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Aksi mengirim surat 
kepada perusahaan

Pertimbangkan untuk  
melancarkan kampanye 
penulisan  suratdengan sasaran: 
manajemen – Direktur Eksekutif 
dan direktur keuangan misalnya 
atau pemegang saham terbesar 
perusahaan

Berpotensi menunjukkan kepada 
perusahaan, keprihatinan besar 
terhadap perilaku perusahaan

Perlu menjaga agar jumlah surat 
tetap banyak

Contoh:
• Christian Aid meminta para pendukung untuk menulis surat kepada chief executive officer dari empat 
perusahaan FTSE yang mendesak mereka untuk mengimbau International Accounting Standards Board 
agar memperkenalkan standar pelaporan baru, yaitu laporan negara-demi-negara.

Kampanye internet Menggunakan web dan 
online database untuk 
mendapatkan orang-orang yang 
menandatangani petisi online, 
isi survei-survei dan menulis 
e-mail ke para pembuat 
keputusan  

Harus memasukkan situs 
jejaring sosial seperti facebook, 
blogging, twitter

Gampang disusun, fleksibel dan 
responsif    

Dapat melibatkan banyak orang- 
memungkinkan anda menyusun 
suatu kampanye global dan 
membuat jejaring secara global         

Populer – dapat membantu 
mendatangkan kontak baru dan 
perhatian media

Tanggapan dapat diperoleh 
dengan gampang dari internet 
– orang-orang lebih suka 
memberikan pendapatnya 
melalui internet   karena ada 
perasaan anonimitas

Tidak sampai kepada orang-orang 
yang tidak memiliki akses ke 
internet atau yang aksesnya ke HP 
terbatas atau lambat  

Dapat diabaikan oleh pembuat 
keputusan karena bersifat tidak 
personal

Sering hanya mempunyai dampak 
kalau jumlah surat atau email 
signifikan – kalau tidak, dapat 
menunjukkan kurang luasnya  
dukungan 

Contoh:
• LSM-LSM Perancis memutuskan dalam bulan September 2009 untuk melancarkan mobilisasi kampanye 
mengenai tax havens dengan maksud supaya dapat menggapai dengan lebih baik pemerintahan Perancis 
tingkat tertinggi yang akan menjadi tuan rumah G20 dalam bulan November 2011. Petisi online mereka 
dengan nama ‘Hentikan tax havens’ sudah didukung oleh 50.000 penandatangan. Kampanye itu juga 
bertujuan untuk memberdayakan para warga sehingga menjadi aktor-aktor perubahan sejati melalui 
seperangkat alat dalam website mereka (www.stopparadisfiscaux.fr).

Pameran, film,  
fotografi

Diusahakan dipasang 
tempat- tempat publik untuk 
meningkatkan kesadaran  

Kalau mungkin, dihubungkan 

dengan aksi-aksi atau bermain 
peran (stunt)

Foto-foto, video dan audio  
sangat visual dan orang- 
orang akan berhenti dan           
memperhatikannya

Ini adalah cara yang sangat 
baik untuk menjelaskan isu-isu 
yang rumit seperti pajak kepada 
audiens yang lebih luas

Makan waktu

Sering tergantung kepada cuaca

Contoh-contoh:
• Tipping Point Film Fund yang berbasis di Inggris sudah mengembangkan fitur-thriller-dokumenter film 
mengenai aliran uang terlarang yang berjudul Cashback. Fitur itu menceritakan kisah bagaimana uang 
disedot dari negara-negara berkembang oleh satu jejaring bankir, akuntan dan pengacara ke dalam 
rekening bank-bank Barat di luar negeri dan dengan begitu menggerogoti kehidupan jutaan orang. 
Tipping Point berharap agar Cashback akan berfungsi sebagai alarm pengingat yang urgen bagi publik 
dan juga sebagai alat lobi yang ampuh untuk digunakan oleh organisasi-organisasi pada tingkatan yang 
paling tinggi. Peluncuran film itu juga akan didukung oleh suatu website multimedia dan suatu kampanye 
internasional yang berdurasi 3-5 tahun.
• Pameran video yang memperlihatkan peran perusahaan tambang di Tanzania dalam memaksa banyak 
penduduk pindah. 
• Alyansa Tigil Mina (ATM), organisasi yang didirikan untuk menunjukkan keprihatinan terhadap 
pertambangan di Filipina menyediakan perangkat-perangkat pelatihan mengenai pertambangan untuk 
universitas-universitas dalam rangka menyoroti masalah dan mendapatkan dukungan.
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Boikot Menolak membeli produk dari 
perusahaan tertentu     

Dapat menghasilkan keuntungan 
dan memberi tekanan untuk 
mengadakan perubahan

Liputan media yang baik

Tidak akan efektif kalau orang 
yang berpartisipasi sedikit. 

Dapat mengalienasi sasaran 
dan menutup jalan untuk dialog 
– jadi lebih sebagai tempat 
pendekatan terakhir, kalau semua 
yang lain gagal

Contoh—contoh:
• Di Vietnam orang memboikot seluruh supermarket untuk menentang satu perusahaan yang terlibat 
dalam kegiatan perusakan lingkungan
• Seruan (Inggris) untuk memboikot BP sampai perusahaan itu mau membayar ‘pajak kelebihan 
keuntungan’ (Windfall Tax) sesudah membukukan 148 persen keuntungan sementara 6 juta orang 
bersusah-payah untuk membayar tagihan bahan bakar mereka.

Kompetisi, 
penghargaan, 
upacara- upacara

Upacara-upacara penghargaan 
untuk kelakuan yang baik atau 
buruk    

Meminta para pendukung 

untuk berpartisipasi atau 
menominasikan orang lain 
- sering digunakan untuk 
melibatkan sekolah-sekolah.

Dapat dilaksanakan sebagai 
penghargaan ‘alternatif’ 
yang bersamaan dengan acara 
serupa yang dilakukan dunia 
industri, dimana perusahaan 
yang sama mendapatkan 
tanggapan baik.

Baik untuk membangkitkan 
kesadaran dan publisitas 
terhadapkampanye anda, 
khususnya kalau anda dapat 
melibatkan orang- orang terkenal 
dan media

Memakan waktu, khususnya kalau 
berskala besar

Contoh:
• Christian Aid mengorganisasikan satu upacara ‘Penghargaan Pajak Alternatif’ (Alternative Tax Award) di 
depan sebuah hotel dimana perusahaan-perusahaan akuntansi mengadakan pertemuan. Isu yang diusung 
termasuk penghargaan untuk ‘Potensi terbesar untuk reformasi pajak’ dan ‘Penggunaan tax havens yang 
paling membawa kejutan’.

Jajak pendapat        Membuat pengumpulan 
pendapat para warga atau 
pembuat keputusan atau 
kelompok kepentingan khusus 
untuk memperoleh opini 
mereka tentang isu-isu terkait         

Cara untuk mengukur dukungan 
bagi kampanye melalui pertanyaan 
– kalau hasilnya menunjukkan 
dukungan yang kuat, hal itu dapat 
digunakan untuk menambah 
kredibilitas kampanye anda, 
mendapat liputan media atau 
meyakinkan pembuat keputusan 
bahwa mereka perlu bertindak. 

Dapat juga digunakan untuk         
meminta pembuat keputusan 
bertanggung jawab jika mereka 
menjawab bahwa mereka setuju 
dengan atau mendukung posisi 
anda

Bisa mahal

Bisa tidak memperoleh hasil 
yang anda harapkan – misalnya 
jika ternyata hanya sedikit saja 
dukungan untuk kampanye 
anda, ada risiko hal ini diketahui 
orang lain yang memiliki akses ke 
informasi itu untuk menjatuhkan 
kampanye anda.

Contoh:
• FDC di Filipina meminta anggota parlemen untuk memberikan suara ‘ya’ atau ‘tidak’ terhadap 
peningkatan taraf pengecualian pajak lalu mempublikasikan hasilnya. Para anggota parlemen menjawab 
pertanyaan karena mereka prihatin terhadap pemberitaan pers yang buruk bagi mereka dan beberapa 
dari mereka mulai menjadi defensif. Di kemudian hari FDC mendapat penghargaan di urutan ketiga sebagai 
pembuat berita tahun itu karena sudah menjadi alat dalam meningkatkan taraf pengecualian pajak.
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Kampanye iklan Menggunakan papan iklan, 
selebaran di majalah, poster, 
website internet, iklan Google, 
spanduk iklan.                                       

Visual yang mencolok mata dapat 
mempunyai dampak 

Membuat slogan kampanye anda 
dikenal luas

Mengontrol pesan anda                                                                                  

Tidak murah

Sulit untuk mencapai sasaran 
secara akurat

Contoh:
• ‘Bantulah Tuan Duit Lolos dari Surga’ (Help Mr. Money Escape Paradise) adalah sebuah iklan kampanye 
yang dibuat oleh LSM Perancis CCFD menghadapi pertemuan puncak G20 di Perancis. Iklan ini 
membangkitkan kesadaran publik melalui website, iklan suratkabar dan media web yang dikaitkan dengan 
sebuah petisi. Iklan ini menyoroti jumlah uang yang ditahan di tax havens, bagaimana uang ini tidak aman, 
bagaimana Tuan Duit bosan di surga dan ingin kembali dari dunia fantasi dan masuk ke kehidupan yang 
normal karena ia sudah makin berumur dan menjadi tua (www.aidonslargent.org/).

Manifesto      Garis besar yang singkat dari 
pesan kampanye – menjelaskan 
secara terang-benderang dan 
sederhana mengapa anda 
berkampanye, masalah, solusi-
solusi, apa yang dapat dibuat 
oleh publik

Informasi di satu tempat untuk 
para pendukung yang ingin 
bekerjasama – informatif/
mendidik  

Pengetahuan adalah kekuasaan 
– memberdayakan orang untuk 
melobi para pembuat keputusan

Menitikberatkan upaya 
memberdayakan orang lain untuk 
mengambil tindakan

Tidak terlalu bernilai untuk 
diberitakan

Contoh:
• Pada bulan Februari 2010 Christian Aid menerbitkan satu manifesto singkat dua halaman yang 
menjabarkan posisinya dalam enam isu kunci pembangunan termasuk perpajakan dengan maksud 
untuk mengangkat profil pembangunan internasional di dalam pemilu Inggris bulan Mei 2010 dan untuk 
mempengaruhi posisi-posisi berbagai partai politik Inggris. Christian Aid mengirimkan manifesto itu kepada 
semua penulis inti manifesto di partai-partai utama dan ratusan pendukung mengirimkannya kepada calon-
calon anggota parlemen mereka. Manifesto itu berperan dalam memperoleh satu sikap politik terhadap 
penghindaran pajak dan kemiskinan dari Partai Konservatif Inggris untuk pertama kali, demikian pula 
komitmen-komitmen mengenai pajak di dalam manifesto partai-partai besar lainnya.

Lobi massal Warga/pendukung dari seluruh 
wilayah atau negara berkumpul 
untuk melobi langsung dewan 
atau parlemen

Memberi inspirasi bagi pendukung 
– perasaan menjadi bagian dari 
sesuatu yang lebih besar daripada 
mereka sendiri   

Memberikan bayangan mengenai 
besarnya skala permasalahan 
tersebut kepada anggota parlemen 
atau anggota dewan, serta 
kesempatan untuk berbicara 
langsung kepada orang dan/atau 
konstituen yang terkena dampak. 

Harus berskala besar untuk 
memperoleh dampak – 
karena itu dapat memakan waktu 
dan menghabiskan sumberdaya 
kalau harus mendatangkan orang 
dari jauh 

Orang yang tidak dapat membiayai 
perjalanan atau tidak mampu 
bepergian dapat terpinggirkan.

Contoh:
• Pada bulan Oktober 2010, lebih dari 1000 juru kampanye Christian Aid berkumpul di luar gedung 
parlemen di London untuk melobi anggota-anggota parlemen mereka masing-masing, sesudah 
menghubungi mereka terlebih dahulu dan mengatur untuk bertemu di lobi gedung parlemen atau 
langsung di luar gedung parlemen. Lebih dari tiga jam, 150 anggota parlemen diminta oleh para 
konstituennya untuk menulis kepada menteri-menteri pemerintahan mengenai transparansi pajak 
(khususnya pelaporan negara-demi-negara) dan mengenai perubahan iklim.
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Tour Bank di Jersey dan event publikSTUDI KASUS

Pada bulan Maret 2009, sebelum pertemuan puncak 

G20 di London pada bulan April, jejaring masyarakat 

sipil Eropa – termasuk Tax Justice Network, Attac 

France dan Attac Jersey, Christian Aid dan BankTrack 

– mengorganisasikan suatu event kampanye di Pulau 

Jersey. Jersey terkenal dengan yurisdiksi kerahasiaan 

karena tidak bersedia memberikan informasi kepada 

pemerintahan-pemerintahan asing yang curiga 

bahwa terjadi penghindaran pajak di dalam sistem 

perbankannya. Jersey juga diacu sebagai tax havens 

karena memberikan pajak rendah baik kepada simpanan 

penduduk maupun non-penduduk dan kepada aset lain.

Pada malam pertama, pertemuan diadakan di aula 

paroki untuk mendiskusikan akibat-akibat dari tax 

havens terhadap kemiskinan, bahaya rekening bank 

para diktator dan hubungan antara kerahasiaan bank 

dan krisis keuangan. Wakil-wakil dari dunia politik dan 

bisnis diundang termasuk para menteri, senator dan 

anggota dewan. Salah seorang anggota parlemen datang 

mengatakan hal yang sangat mendukung kampanye. 

Ini  memberikan kredibilitas politik bagi kampanye.

Hari berikutnya, diorganisasikan suatu tur ke berbagai 

bank, sebagaimana tradisi perjalanan sejarah bagi 

wisatawan yang lazim dilakukan di Inggris. Perwakilan 

media diundang untuk hadir. Tur berhenti didepan setiap 

bank dan peserta membicarakan kampanye didalam 

bahasa mereka masing-masing kepada media. Baik 

perwakilan dari media Perancis maupun dari media 

Inggris menghadiri event ini dalam jumlah besar. 

Media dan aktivis di luar Jersey terus di update melalui 

blogging dan saluran Twitter. Sambutan-sambutan juga 

direkam di video, -sebelumnya diperiksa dulu tentang 

kemungkinan terkena tuntutan pencemaran nama baik, 

dan diletakkan di YouTube agar dilihat publik.

Kombinasi dari  kegiatan publik, tur jalan-jalan, kegiatan 

media dan kampanye berdasarkan internet adalah hal 

yang membuat suatu kegiatan kampanye berhasil.

Selebaran atau pamflet – cara mengkomunikasikan 
pesan kunci Anda kepada publik umum

TIP-TIP UTAMA UNTUK MENDESAIN PAMFLET KAMPANYE

Gunakan logo organisasi Anda dan/atau logo kampanye Anda kalau ada

Masukkanlah satu penjelasan singkat tentang permasalahannya, apa solusinya dan tindakan apa
yang dapat dilakukan (oleh audiens anda).

Gunakan slogan kampanye anda – slogan menekankan pesan yang ingin anda komunikasikan.

Tetap singkat. Orang mungkin tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca. 
Anda dapat membagi-bagikan pamflet kepada orang-orang yang berjalan di jalan raya. 
Semakin cepat mereka mendapatkan pesan anda makin baik.

Tetap sederhana. Jangan menggunakan akronim-akronim atau bahasa teknis. Kata-kata seperti 
‘transfer pricing’ dilarang keras! Cobalah untuk tidak menggunakan‘pengelakan pajak’ dan 
‘penghindaran pajak’ kalau anda sedang berbicara kepada publik di jalanan. 
Penggelapan pajak bisa lebih sederhana.
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Buatlah kegiatan kampanye anda dapat terlihat: selebaran bukan saja memberikan informasi kepada 
publik tapi juga memberikan semangat bagi mereka untuk ikut memikirkan isu-isu perpajakan dan 
mengambil tindakan untuk itu.

Pikirkan cara bagi publik untuk memberikan umpan balik atau menghubungi kembali untuk 
mendukung kampanye dimasa depan, misalnya ‘Kirimkan SMS ke nomor xxx kalau anda ingin terlibat’. 

Buatlah leaflet anda berwarna-warni dan hidup sehingga menarik perhatian masyarakat dan membuat 
mereka ingin membacanya, misalnya tambahkan gambar dan gunakan huruf-huruf berwarna.
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Berurusan dengan perusahaan

Yang dimaksud dalam sektor swasta adalah perusahaan multinasional (MNC), 
perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dan perusahaan-perusahaan mikro. 
Advokasi sektor swasta terkait dengan pajak berkeadilan sebenarnya sangat terfokus 
pada perusahaan-perusahaan besar, yang sering kali adalah milik asing. Seperti sudah 
kita lihat di Bab 1, MNC lah yang mampu ‘mengamankan’ jeda pajak yang besar dari 
pemerintah tuan rumah maupun menyusun laporan keuangan mereka sedemikian 
rupa sehingga lolos dan hanya perlu membayar jumlah pajak yang minimal. Dari 150 
badan ekonomi terbesar di dunia, 95 adalah korporasi (63,3 persen). Besarnya jumlah 
ini memberikan kepada perusahaan kemampuan bernegosiasi yang luar biasa baik 
dalam hubungan dengan pemerintah maupun kemampuan besar untuk memanipulasi 
tanggungan pajak mereka. 

Organisasi-organisasi masyarakat sipil (CSO atau LSM) dapat menjadikan MNC sasaran 
dengan sejumlah cara, misalnya dengan mencoba untuk:

Mengubah perilaku perusahaan tunggal maupun kelompok perusahaan, misalnya 
dengan mempengaruhi inisiatif tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) mereka

Melibatkan perusahaan dengan tujuan menarik mereka untuk melakukan lobi 
mengenai standar-standar regulasi

Mengekspos perilaku buruk perusahaan untuk memberikan contoh mengapa 
standar-standar regulasi tersebut diperlukan.

Penting untuk mengingat bahwa sektor swasta 
terdiri dari serangkaian aktor –beberapa dari mereka 
dapat mendukung agenda Anda dan akan menjadi 
sekutu Anda dan yang lain akan menentang agenda 
Anda. Ada individu-individu di dalam perusahaan 
yang akan setuju dengan anda dan dapat menjadi 
advokat anda. Anda mungkin perlu membuat 
pendekatan yang memaparkan perilaku yang 
menyeleweng. Pendekatan mana pun yang Anda 
ambil, penting kiranya untuk memikirkan argumen 
untuk kasus anda dari sisi bisnis. 

Dapatkah anda menemukan argumen 
yang membuat perusahaan berpikir bahwa 
dengan mendukung agenda Anda maka akan 
menguntungkan perusahaan? Apakah hal itu akan 
memberikan manfaat bagi mereka sehingga mereka 
bisa lebih unggul dari pesaing-pesaing mereka? 
Atau dapatkah anda meyakinkan mereka risiko 
yang terlalu besar bagi perusahaan akibat tidak 
mendukung agenda anda?
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Ada sederetan alat yang dapat digunakan untuk melibatkan perusahaan-perusahaan akan 
tetapi pilihannya tergantung dari:

Pendekatan yang anda sudah putuskan untuk diambil. Apakah pendekatan anda 
adalah melobi perusahaan untuk mengubah perilaku secara sukarela? Apakah Anda 
ingin perusahaan memihak untuk mendorong regulasi? Atau Anda mau mengusahakan 
kampanye publik untuk membeberkan perilaku perusahaan?

Jenis perusahaan yang Anda coba libatkan atau jadikan sasaran. 
Perusahaan yang berbeda akan sensitif terhadap tekanan yang berbeda pula. 
Perusahaan multinasional menuntut pendekatan yang berbeda dengan perusahaan 
lokal. Fokus seksi ini adalah melibatkan MNC-MNC.

Dimana posisi anda di dalam hubungan dengan perusahaan itu. Perusahaan-
perusahaan multinasional lebih responsif terhadap komitmen atau kampanye di 
negara asal mereka daripada di negara tuan rumah. Para CSO di negara-negara Selatan 
sebaiknya tidak hanya menjadikan MNC yang ada di negaranya saja sebagai sasaran, 
karena MNC bertanggungjawab kepada pemegang saham mereka dan bukan kepada 
warga negara tuan rumah. Dalam kasus ini, mencari hubungan dengan LSM-LSM 
dari negara asal MNC-MNC sangat krusial. Sebaliknya para juru kampanye negara-
negara Selatan sering akan merasa jauh lebih produktif untuk menjadikan pemerintah 
mereka sasaran dan mengimbau mereka untuk menertibkan MNC daripada berusaha 
melibatkan atau mengarahkan kampanye mereka langsung kepada MNC.

Pro dan kontra antara regulasi dan standar-standar sukarela

Sasaran                                                               Pro  Kontra

Regulasi   Semua perusahaan dengan 
karakteristik tertentu atau 
lintas sektor diwajibkan 
untuk  mengubah perilaku 
mereka, melalui regulasi 
wajib.   

Dampaknya lebih besar 
daripada kalau tiap perusahaan 
mengubah perilakunya.

Mengikat dan dapat di 
dipaksakan.

Tidak ada peluang untuk 
kembali melakukan hal  yang 
sama.

Tergantung dari tipe regulasi, 
perusahaan- perusahaan dapat 
menemukan peluang untuk 
mengatasi regulasi.      

Dapat merongrong usaha 
mengubah budaya perusahaan 
dari dalam.

Standar sukarela 
(CSR)                       

Suatu perusahaan 
memperbaiki perilakunya – 
sering dalam rangka untuk 
memperbaiki reputasinya 
atau kadang-kadang semata-
mata karena komitmen yang 
tulus dari direkturnya.                           

Dapat terjadi lebih cepat  
daripada regulasi. 

Dapat memotivasi perusahaan 

lain untuk mengubah perilaku.   

Dapat mengakibatkan 
perubahan UU jika masalah 
ini  sudah menjadi hal yang 
dianggap penting untuk 
perusahaan  

Pendekatan sukarela sering tidak 
diaudit secara independen dan 
kadang-kadang dapat menjadi 
pemanis saja untuk menutupi 
tindakan-tindakan perusahaan 
yang sebenarnya.  

Karena bersifat sukarela, 
ada peluang untuk kembali ke 
perilaku lama.
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Riset dan laporan mengenai perilaku perusahaan

Aturan pertama untuk advokasi perusahaan adalah mencari tahu segala sesuatu yang 
dapat anda ketahui. Pendekatan apa pun yang anda rencanakan untuk digunakan 
dalam advokasi perusahaan anda, riset yang baik mengenai perusahaan sasaran akan 
membantu anda. Laporan tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dapat menjadi:

     cara yang sangat efektif untuk menyoroti perusahaan, menghasilkan publisitas 
     dan membangkitkan opini publik

     bermanfaat dalam bernegosiasi langsung dengan perusahaan-perusahaan dan di    
     dalam upaya-upaya advokasi dengan pemerintah dan pembuat opini.

Menulis laporan memaksa Anda untuk memaparkan kasus Anda dan 
mendokumentasikan argumen-argumen Anda. Amat penting untuk melakukan riset anda 
dengan akurat. Anda harus sangat teliti dan menyediakan waktu cukup untuk melakukan 
validasi terhadap tiap klaim kontroversial yang Anda kemukakan. Lihat Bab 3 mengenai 
panduan yang mendetail untuk meneliti berapa banyak suatu perusahaan membayar 
pajak dan untuk melihat di mana terjadi pengelakan dan penghindaran pajak, 
demikian pula saran tentang bagaimana menghindari risiko dituntut karena 
pencemaran nama baik.

Keterlibatan langsung dengan perusahaan

Keterlibatan langsung dengan perusahaan-perusahaan menuntut banyak kesamaan dari alat  
yang digunakan dalam melobi pemerintah (lihat halaman 8-13 di atas mengenai ‘Melakukan Lobi’).

Melobi perusahaan dapat melibatkan identifikasi sekutu-sekutu di dalam perusahaan, yang mempunyai 
komitmen pribadi terhadap perubahan, yang dapat bertindak sebagai advokat ‘dari dalam’ dan 
mengusahakan isu ini masuk ke agenda para direktur perusahaan.

Namun lebih sering komitmen pejabat senior perusahaan dengan LSM terjadi kalau:

Ada risiko untuk bisnis perusahaan apabila 
tidak berkomitmen: misalnya kalau perusahaan 
dihadapkan kepada suatu kampanye tingkat 
tinggi atau boikot berskala luas atau bahkan 
tantangan hukum dari pemangku kepentingan

Ada kesempatan yang dapat muncul karena 
komitmen: misalnya membatasi risiko ekspos 
negatif oleh media, mendapatkan akses ke pasar-
pasar baru atau menekan biaya-biaya – nasihat 
dari LSM mengenai isu lingkungan sudah sering 
menghemat uang perusahaan
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Mereka dituntut untuk melakukan hal itu 
berdasarkan hukum atau untuk memperoleh 
pendanaan untuk suatu proyek: dalam beberapa 
situasi, walaupun jarang, seperti pada industri 
ekstraktif, perusahaan-perusahaan dapat juga 
dituntut untuk bekerjasama dengan LSM dalam 
rangka memperoleh akses pendanaan dari 
institusi-institusi internasional seperti Bank Dunia 
atau IFC (Korporasi Keuangan Internasional), 
-yang adalah bagian dari Bank Dunia untuk 
peminjaman dana bagi sektor swasta. 
Equator Principles Financial Institutions xvii 

LSM-LSM dan CSO-CSO yang terlibat langsung dengan perusahaan harus sadar mengenai apa yang mereka 
lawan. Perusahaan memiliki sumber daya yang jauh lebih besar. Hal ini memungkinkan mereka untuk 
mengulur-ulur pertemuan tanpa akhir atau menggunakan ahli-ahli hukumnya untuk melindungi posisi 
mereka dan akhirnya menghindar untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Ada beberapa teknik yang 
dapat digunakan oleh LSM-LSM dan CSO-CSO untuk membantu dalam mengklarifikasi ketentuan-ketentuan 
dalam melibatkan diri dengan perusahaan, dan menjamin satu proses dialog yang lebih seimbang.

misalnya, memiliki benchmark bagi industri 
keuangan untuk menentukan, meng-assess dan 
me-manage risiko sosial dan lingkungan dalam 
membiayai proyek, yang menuntut perusahaan 
berkonsultasi dengan masyarakat lokal dalam rangka 
memahami akibat-akibat sosial dan ekologis dari 
satu proyek. Jika perusahaan diwajibkan oleh hukum 
untuk terlibat dengan masyarakat sipil, anda perlu 
mengetahui prasyarat-prasyarat untuk komitmen 
itu, demikian pula syarat-syarat yang sudah disetujui 
perusahaan untuk memperoleh dana proyeknya.

TIP-TIP UTAMA UNTUK TERLIBAT LANGSUNG 

DENGAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN

Tetapkan dan sepakati peraturan-peraturan 
dasar terlebih dahulu: LSM-LSM dan perusahaan-
perusahaan seringkali setuju untuk saling terlibat 
namun sesudah itu mengadakan pertemuan terus 
menerus tanpa membuat kemajuan apa pun 
mengenai isu yang sedang dihadapi. Pertemuan 
pertama harus menetapkan peraturan-peraturan 
dasar untuk mencapai tujuan dialog, durasi 
tiap pertemuan berikutnya, rencana kegiatan, 
transparansi & pencatatan serta perwakilan legal. 
Anda harus mengetahui, bagaimana perusahaan 
mau berkomitmen dengan Anda dan untuk tujuan 
apa Anda berdua sedang bekerja sebelum Anda 
menyetujui rangkaian pertemuan selanjutnya. 
Terlalu sering dialog terputus karena komitmen 
peraturan tidak disepakati dari awal.

Kerjakan pekerjaan rumahmu: selidiki perusahaan 
itu sebelum Anda setuju untuk bertemu dengan 
stafnya sehingga Anda memahami strukturnya, 
bagaimana perusahaan itu diatur, bagaimana 

perusahaan itu mendapat keuntungannya, apakah 
ia menghadapi persaingan ketat atau sementara 
mencatatkan keuntungan. Apakah perusahaan itu 
sudah menghadapi isu yang Anda kampanyekan 
di salah satu tempat lain di dunia? Di mana 
Anda berpengaruh? Apakah yang diinginkan 
perusahaan itu dari komitmen ini? Apakah 
perusahaan itu memililki kebijakan CSR? LSM-
LSM Utara biasanya dapat membantu dengan 
riset ini. Seringkali CSR dipandang sebagai satu 
tambahan terhadap apa yang dibuat perusahaan, 
tapi sekarang makin dilihat sebagai satu bagian 
penting dari menjalankan bisnis. Dapatkah anda 
membantu proses ini dengan mengusahakan agar 
tim CSR berbicara dengan tim pajak? Jika anda 
dapat terlibat langsung dengan direktur pajak, 
itu merupakan indikasi yang baik bahwa Anda 
berbicara dengan orang yang tepat yang dapat 
membuat keputusan.
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Maksimalkan dampak Anda: kebanyakan 
perusahaan besar dimana anda terlibat, mungkin 
sudah pernah menghadapi tantangan dari LSM-
LSM atau serikat-serikat di bagian lain di dunia 
dalam isu serupa. Kesempatan-kesempatan untuk 
berbagi informasi dengan orang-orang lain dapat 
memperkuat kampanye. 

Tetapi sering perusahaan akan meminta LSM 
untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan 
setelah kesepakatan tercapai. 

Carilah perwakilan dari luar dan nasihat hukum: 
pastikanlah bahwa anda mempunyai perwakilan dari 
luar organisasi anda atau masyarakat selama proses 
komitmen. Didalam situasi tertentu, perusahaan 
dapat memutuskan untuk menggugat organisasi 
anda atau bahkan mengancam keselamatan 
pribadi staf Anda. Mendaftarkan seseorang dengan 
keahlian di bidang hukum untuk mendampingi Anda 
didalam pertemuan-pertemuan dapat membantu 
mengurangi risiko itu. Jangan menandatangani 
persetujuan konfidensial sebelum komitmen 
tanpa mencari nasihat hukum karena hal ini dapat 
membatasi kemampuan anda untuk berkampanye 
tentang isu atau menghalangi anda berbagi 
pengalaman anda dengan orang-orang di dalam 
situasi serupa di tempat lain.

Fasilitasi dan terjemahan: seorang fasilitator 
independen yang dapat diterima oleh kedua belah 
pihak harus ditunjuk– jangan orang yang diajukan 
oleh perusahaan. Mereka boleh berasal dari 
komunitas lokal atau fasilitator pihak ketiga dari luar 
wilayah. Terjemahan yang diperlukan oleh semua 
pihak harus juga disediakan. Pejabat perwakilan 
dari markas besar perusahaan mungkin tidak dapat 
berbahasa lokal. Usahakan untuk mendapatkan 
penerjemah Anda sendiri dan pastikan bahwa 
semua dokumen yang relevan tersedia dan sudah 
di cek-silang baik  dalam bahasa yang dipakai 
perusahaan maupun dalam bahasa setempat.

Merekam pertemuan: Anda harus selalu merekam 
apa yang sudah dikatakan. Idealnya, anda harus 
menggunakan tape perekam; laporan tertulis tidak 
selalu memberikan seluruh gambaran dan bisa 
terbuka untuk ditafsirkan beda dikemudian hari. 
Jangan juga percaya kepada perusahaan untuk 
menyimpan rekaman – usahakanlah sumberdaya 
Anda sendiri. Perusahaan dapat juga  mendesak 
untuk memperlakukan detail hasil pertemuan 
sebagai hal yang konfidensial, tapi hal ini dapat 
merugikan Anda. Carilah nasihat hukum (lihat poin 
di atas mengenai mencari perwakilan dari luar dan 
nasihat hukum).

Komitmen NGO dalam perusahaan tambang VedantaSTUDI KASUS

Tahun 2007, LSM-LSM Inggris yaitu ACTSA, Christian Aid dan SCIAF mempublikasikan laporan bersama berjudul 

Undermining Development? – Copper Mining in Zambia (Merugikan Pembangunan? – Tambang Tembaga di Zambia) 

yang mempertanyakan laporan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan tambang Vedanta. 

Hal ini disusul oleh satu kampanye e-mail pada awal 2008 yang meminta CEO Vedanta untuk menjamin bahwa 

cabang Zambianya Konkola Copper Mines tidak akan menentang peraturan pertambangan pemerintah yang baru, 

yang menuntut perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara itu untuk membayar sejumlah pajak dan royalti. 

Ribuan kartu pos dan e-mail juga dikirimkan ke Standard Life Investments, salah satu investor terbesar Vedanta pada 

waktu itu. Kampanye ini mengakibatkan diadakannya sebuah pertemuan antara wakil-wakil ACTSA, Christian Aid dan 

SCIAF dan CEO Vedanta. Beberapa hari sesudah pertemuan ini, Vedanta tampil secara publik untuk mengkonfirmasi 

bahwa ia tidak akan melanggar peraturan-peraturan pajak baru yang penting bagi Zambia karena cabangnya Konkola 

bertanggungjawab terhadap sekitar 50 persen produksi tembaga di negara tersebut pada waktu itu. 

Dalam kasus ini kombinasi antara tekanan publik dan lobi-lobi privat sangat efektif.
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Tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) 
dan standar sukarela

Banyak perusahaan sekarang ini telah menerima kode etik CSR (tanggungjawab sosial 
perusahaan/korporat). Dengan demikian mereka memasukkan keprihatinan sosial 
dan ekologis di dalam kegiatan-kegiatan bisnis mereka dan di dalam interaksi dengan 
pemangku-pemangku kepentingan mereka secara  sukarela.

LSM-LSM dapat membantu meyakinkan MNC untuk menerima kode etik sukarela 
semacam itu dan untuk mengimplementasikan praktik-praktik berbisnis yang 
mengejawantahkan komitmen untuk berperilaku dengan cara yang bertanggungjawab. 
LSM-LSM dapat juga bertindak sebagai “anjing penjaga”. Mereka dapat menggunakan 
kode etik CSR dari perusahaan untuk menilai perilaku perusahaan dan membeberkan 
perilaku yang tidak bertanggungjawab kepada publik. Mereka dapat mengadvokasi 
kode etik yang lebih ketat dan implementasinya di mana undang-undang dan peraturan-
peraturan negara lemah atau tidak ada.

Kode CSR muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari deklarasi yang samar-samar 
mengenai asas-asas berbisnis sampai kode etik yang terinci untuk mengelola serangkaian 
isu sosial dalam satu mata rantai suplai (pemasokan). Kode perilaku yang baik umumnya 
memuat seperangkat asas yang mencakup seluruhnyadengan rincian mengenai apa 
maknanya asas tersebut di dalam praktik. Perusahaan dapat mengembangkan asas-asas 
itu sendiri atau menerima kode etik internasional.

Masalah utama sehubungan dengan kode etik CSR 
adalah bahwa kode itu bersifat sukarela. Ini berarti 
bahwa kode itu tidak dapat dipaksakan dengan 
cara apa pun. Apa yang dapat dibuat oleh standar-
standar sukarela adalah menelurkan asas-asas untuk 
perilaku perusahaan yang bertanggungjawab. Apa 
yang tidak dapat mereka lakukan adalah mencegah 
perusahaan yang memilih untuk tidak melakukan 
hal itu dengan cara yang tidak bertanggungjawab. 
Karena itu, regulasi yang dapat dipaksakan 
diperlukan dalam jangka panjang. Namun asas 
sukarela dapat dipandang sebagai satu langkah 
pertama yang penting.

Namun, kode etik CSR biasanya tidak mempunyai 
rujukan ke arah pembayaran pajak! Padahal MNC-
MNC dikenal sering menyusun aktifitas dan urusan 
keuangannya sedemikian rupa sehingga dapat 

meminimalisir tagihan pajak terkait dengan akitiftas 
mereka di seluruh dunia. Beberapa perusahaan 
memanfaatkan CSR sebagai alat menghindari pajak: 
mereka mendirikan yayasan-yayasan filantropis 
dan memanfaatkannya untuk menurunkan 
rekening pajak mereka. Perusahaan-perusahaan 
lain menjustifikasi pengecualian pajak dengan 
menjelaskan bahwa mereka membangun sekolah-
sekolah atau jalan-jalan. Namun bagaimanapun, 
memberikan pelayanan publik demi kepentingan 
umum seharusnya adalah peran pemerintah.

Pemerintah-pemerintah bersandar pada 
penerimaan pajak untuk membayar penyediaan 
perlindungan sosial, infrastruktur dan pelayanan-
pelayanan dasar seperti pendidikan dan perawatan 
kesehatan yang krusial untuk pembangunan. 
Membayar pajak adalah kewajiban hukum. 
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Dana publik memungkinkan para warga untuk 
bersuara bersama tentang bagaimana sumber 
daya itu digunakan dan karena itu membantu 
membangun demokrasi yang stabil.

Perusahaan tidak dapat dianggap menggantikan 
otoritas pemerintah sehingga dapat memilih dan 
menentukan urusan karitatif mereka sebagai ganti 
membayar pajak. Mereka dapat berkontribusi dalam 
pembangunan suatu negara dengan membangun 
infrastruktur dan dengan usaha-usaha filantropi 
mereka, namun pemberdayaan warga dan 
pembangunan demokrasi yang stabil menuntut 

bahwa sarana untuk membiayai barang dan jasa 
publik ini sedapat mungkin harus datang dari 
sumber daya pemerintah itu sendiri. 

Karena itu ketaatan membayar pajak harus menjadi 
unsur mendasar dalam CSR. LSM dapat menekankan 
poin ini dan meminta pertanggungjawaban 
perusahaan dengan mendorong mereka untuk 
menjamin bahwa mereka membayar bagian pajak 
mereka yang adil di negara-negara di mana mereka 
beroperasi. Ada sejumlah prakarsa CSO yang 
mengusahakan agenda ini (lihat boks berikut ini).

Inisiatif-inisiatif CSO dalam akuntabilitas perusahaan

Global Reporting Initiative

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah 
organisasi jejaring yang berdedikasi untuk 
pengembangan suatu kerangka pelaporan tentang 
isu sustainability perusahaan di seluruh dunia. 
Pedoman G3 nya (G3 Guidelines)xviii memasukkan 

sebuah indikator performa di bidang pajak yang 
secara khusus menekankan perlunya pelaporan 
negara-demi-negara. Perusahaan-perusahaan harus 
melaporkan semua pajak perusahaan (perusahaan, 
pendapatan, kepemilikan, dll.) dan denda terkait 
yang sudah dibayar di tingkat intenasional, 
nasional dan lokal. … Untuk organisasi-organisasi 
yang beroperasi di lebih dari satu negara agar 
‘melaporkan pajak yang dibayar per negara.’ 

OECD Watch

OECD Watchxix adalah satu jejaring CSO internasional 
yang mempromosikan akuntabilitas perusahaan. 
OECD Watch menganalisis implementasi dan 
efektivitas pedomannya yang berjudul: OECD 
Guidelines for Multinational Enterprises.

Publish What You Pay 

Koalisi Publish What You Pay (PWYP)xx berkampanye 
untuk untuk kewajiban mengungkapkan pembayaran-
pembayaran oleh perusahaan-perusahaan dan 
pendapatan negara dari sektor minyak, gas dan 
pertambangan. PWYP bekerjasama dengan CSO 
di hampir 60 negara membantu warga di negara 
berkembang yang kaya sumber alamnya untuk 
meminta pertanggungjawaban dari pemerintahnya  
mengenai pendapatan dari industri pertambangannya. 
Ini merupakan sumber pendapatan yang penting yang 
kalau dikelola dengan tepat dapat menjadi landasan 
untuk mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi 
dan pembangunan.

Revenue Watch Institute 

Revenue Watch Institute (RWI)xxi yang mempromosikan 
manajemen yang transparan, akuntabel dan efektif 
dari kekayaan sumber daya alam demi kepentingan 
pembangunan juga terfokus pada pengembangan 
kemampuan masyarakat sipil. RWI mengadvokasikan 
agar demi kepentingan transparansi, kontrak-kontrak 
sektor minyak, gas, pertambangan dan kehutanan 
semuanya harus dilaporkan secara publik.
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Walau kebanyakan perusahaan sekarang ini tidak memasukkan pajak ke dalam inisiatif CSR mereka sendiri, 
ada sejumlah kode etik multilateral sukarela yang dapat digunakan oleh CSO sebagai benchmarks untuk 
mengukur perfoma perusahaan-perusahaan dalam hal pembayaran pajak dan sebagai alat untuk meminta 
pertanggungjawaban mereka (lihat kotak berikut).

Kode etik sukarela di bidang perpajakan

OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises

Memberikan panduan internasional untuk CSR. 
Menurut OECD, pemerintah yang menandatangani 
panduan itu mewakili semua wilayah dunia dan 
meliputi 85 persen dari Investasi Asing Langsung 
(FDI).xxii Panduan ini memasukkan referensi 
mengenai pemenuhan kewajiban pajak. 
MNC didorong untuk membuka seluruh data 
perusahaan yang diperlukan untuk menentukan 
pajak secara tepat, untuk mengekang praktik-praktik 
transfer-pricing yang merugikan, untuk membatasi 
diri dalam mencari pengecualian pajak dan untuk 
membayar utang pajak mereka pada waktunya.

Extractive Industries Transparency 

Initiative (EITI)

Adalah satu standar sukarela di industri 
pertambangan yang bertujuan menghasilkan 
transparansi dengan mempublikasikan dan 
memverifikasi pembayaran-pembayaran perusahaan, 
termasuk segala bentuk pajak dan pendapatan 
pemerintah dari minyak, gas dan pertambangan.
EITI – suatu koalisi pemerintah, perusahaan, CSO, 
investor dan organisasi-organisasi internasional – 
mengatakan bahwa sekitar 50 perusahaan minyak, 
gas dan pertambangan terbesar dunia mendukung 
dan berpartisipasi aktif di dalam proses EITI. 
Namun, level pelaksanaan pedoman EITI sekarang 
ini bervariasi. Belum semua penandatangan 
melaksanakan tuntutan-tuntutan itu secara utuh. 
Para pengkritik mengatakan bahwa dampak panduan 
itu baru terbatas pada mereka yang dianggap 
pelanggar terburuk dalam hal korupsi.

Aksi pemegang saham

Aksi pemegang saham melibatkan investor-investor yang ada di dalam satu 
perusahaan yang menggunakan kekuasaan mereka sebagai pemilik perusahaan 
untuk mempengaruhi perilakunya. 

Aksi pemegang saham berpotensi meningkat terutama di negara-negara 
Selatan. Jumlah bursa saham di negara-negara berkembang makin meningkat. 
Di Afrika, pemerintah-pemerintah sudah mulai menuntut bahwa cabang-cabang 
perusahaan-perusahaan asing, terutama pertambangan, terdaftar pada bursa 
saham lokal. Kebanyakan perusahaan multinasional Asia adalah perusahaan-
perusahaan pemegang saham; dan perusahaan-perusahaan pensiun dan 
asuransi, sebagai investor institusi, semakin terbiasa menjadi titik-titik tekanan. 
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Pemegang-pemegang saham adalah individu-individu atau institusi-institusi 
yang membeli saham di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa saham 
publik. Mereka memiliki kekuasaan yang berbeda-beda di negara yang berbeda– 
hal ini akan mempengaruhi pilihan anda, apakah perlu bekerja dengan mereka. 
Misalnya aksi pemegang saham di Amerika Serikat cenderung jauh lebih efektif 
daripada aksi pemegang saham di Inggris. 

Kebanyakan perusahaan membolehkan pemegang saham mengangkat isu-
isu yang memprihatinkan di dalam rapat umum tahunan. Banyak perusahaan 
multinasional menerima program-program CSR yang menawarkan peluang 
untuk meningkatkan pelunasan pajak. Kampanye untuk mempengaruhi 
kebijakan pajak suatu perusahaan dapat juga terfokus pada institusi-institusi 
pemegang saham sebagai sasaran. Hal ini sering lebih kuat daripada individu-
individu karena portofolio mereka yang besar. 

Apalagi, kelompok-kelompok investor seperti FTSE4GOOD menentukan berbagai 
kriteria untuk perusahaan-perusahaan. Banyak investor yang berpegang kepada 
etika hanya mau berinvestasi di perusahaan-perusahaan dalam kelompok ini. 
Karena itu, menempatkan pajak dalam agenda mereka dapat berdampak nyata. 

Kampanye publik terhadap perusahaan

Kampanye publik sudah digunakan secara efektif 
di sejumlah negara untuk mengerahkan opini publik 
dan memberi tekanan kepada satu perusahaan 
agar mengadakan perubahan (misalnya beberapa 
kampanye di Eropa dalam 15 tahun yang lalu yang 
bertujuan praktek-praktek eksploitasi didalam mata 
rantai pemasokan global dari pengecer-pengecer 
besar dan yang mengakibatkan perubahan dalam 
kebijakan dan praktek perusahaan tertentu). 
Publisitas negatif dapat mempunyai pengaruh 
langsung terhadap penjualan perusahaan, terhadap 
semangat staf dan dalam beberapa kasus bahkan 
dalam harga saham. Ancaman aksi para konsumen 
atau komentar-komentar kritis menganai perilaku 
perusahaan yang datang dari politisi menimbulkan 
kegelisahan bagi perusahaan. Dan hal ini pada 
gilirannya dapat menjadi insentif untuk perubahan.

Banyak kampanye publik yang diarahkan kepada 
perusahaan dimulai dengan mengekspos suatu 
perusahaan yang dituduh berbuat tidak baik – ini 
menuntut investasi besar untuk riset dan investigasi 
sebelum melancarkan kampanye publik itu. 
Juga biaya hukum harus dianggarkan juga karena 
seorang pengacara akan butuh memeriksa tiap 
naskah untuk konsumsi publik agar mencegah atau 
mengurangi risiko dituduh melakukan perbuatan 
mencemarkan nama baik oleh perusahaan. 
Biaya untuk nasehat hukum akan diperlukan jika 
perusahaan memutuskan untuk menempuh jalur 
hukum (lihat seksi mengenai pencemaran nama 
baik di Bab 3). Namun demikian, mengekspos secara 
publik malpraktik perusahaan dapat menjadi sangat 
ampuh (lihat studi kasus ActionAid pada hal. 58)
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Baru-baru ini di Inggris beberapa juru kampanye 
pajak berkeadilan telah memilih aksi langsung 
untuk menarik perhatian publik kepada isu pajak 
dan diarahkan kepada beberapa perusahaan 
yang terkenal yang mereka anggap melakukan 
penghindaran pajak (lihat kasus kampanye “Uncut” 
di Inggris, halaman 60). Aksi langsung di jalan-jalan 
diliput luas oleh media Inggris,  koran-koran, radio 
dan TV dan telah menyebarkan riak ke seluruh 
sektor swasta. 

Satu pendekatan alternatif – sekarang tengah 
dinakhodai oleh Christian Aid di Inggris 
(lihat Telusuri kampanye pajak, studi kasus 
hal.58) – adalah merujuk kepada satu komitmen 
tanggungjawab sosial perusahaan yang sudah 
ditegaskan oleh perusahaan dan menantang 
perusahaan secara publik untuk melaksanakan 
komitmen itu di dalam praktik. 

Menantang suatu perusahaan secara publik – 
walaupun jika anda hanya menghimbau perusahaan 
untuk mendukung kampanye anda – mungkin dapat 
memberi dampak lebih daripada hanya terlibat 
bersama perusahaan secara privat – khususnya 
apabila perusahaan membanggakan diri karena 
profil CSR-nya.

Perluas dampak anda: 

dari lokal menjadi global

Melibatkan publik

Kampanye mulai secara lokal akan tetapi dapat 
memperoleh momentum dengan menjadi global. 
Carilah jalan-jalan untuk menghubungkan isu atau 
masalah di wilayah anda dengan apa yang tengah 
terjadi di satu tempat lain. Buatlah hubungan 
dengan kampanye-kampanye lain atau dengan 
pemerintah atau institusi setempat yang tengah 
menangani masalah serupa dengan perusahaan 
yang sama atau perusahaan lain. Dengan 
menggabungkan contoh-contoh tersebut, akan 
membantu anda membangun suatu kampanye 
internasional untuk menyoroti perusahaan.

Ingatlah bahwa kampanye publik tidak dapat 
berjalan tanpa publik! Publik adalah audiens sasaran 
anda, bukan perusahaan. Karena itu perlu dipikirkan 
informasi dan bahasa mana yang akan mendorong 
aksi publik terhadap perusahaan. Pada umumnya, 
para juru kampanye akan mengambil tindakan 
kalau mereka berpikir sudah terjadi ketidakadilan. 
Akan tetapi pertimbangkan juga bahwa perusahaan 
pun akan membaca bahan kampanye anda dan 
dapat memukul balik dengan publisitas negatifnya 
sendiri mengenai kampanye anda atau mengancam 
dengan tindakan hukum untuk melindungi nama 
dan reputasinya kalau ia berpikir bahwa tuduhan 
publik anda tidak benar. Informasi harus tetap 
akurat namun mudah diikuti. Masyarakat harus 
tahu dengan teliti tindakan apa yang dapat mereka 
lakukan untuk mendukung kampanye – atau dengan 
memboikot satu produk tertentu, menulis kepada 
direktur-direktur perusahaan atau melancarkan 
demonstrasi atau aksi-aksi di luar gerai atau kantor 
perusahaan (lihat tabel pada halaman 40-45 untuk 
mendapatkan beberapa contoh).



58

‘Schtop tax dodging!’ – Kampanye ActionAid 

menentang SABMiller

STUDI KASUS

Pada tahun 2010 ActionAid membuat riset ekstensif dan 

terinci mengenai operasi suatu perusahaan multinasional 

(SABMiller) dan operasi-operasinya di enam negara Afrika 

– secara khusus diarahkan ke salah satu negara Afrika 

(Ghana). Dengan menggunakan informasi keuangan yang 

dipublikasikan, wawancara dengan pejabat pemerintah 

dan riset rahasia, ActionAid berusaha menujukkan 

bagaimana perusahaan bir terbesar kedua di dunia ini 

menghindari pajak di Afrika. ActionAid mempublikasikan 

temuan laporannyaxxiii  yang diliput media di Inggris dan 

secara internasional. Laporan itu menghimbau SABMiller 

untuk mengambil pendekatan yang bertanggungjawab 

terhadap pajak, memahami dan membuka dampak 

perencanaan pajak dan menjadi lebih transparan 

mengenai informasi keuangan. Untuk melengkapi 

laporan, ActionAid menyediakan bahan-bahan kampanye 

yang menarik perhatian dengan satu slogan sederhana 

(misalnya ‘Schtop Tax Dodging, tatakan bir yang 

bergurau dengan nama suatu produk bir SABMiller) dan 

meluncurkan satu aksi e-mail di website mereka. Untuk 

menarik imajinasi publik, ActionAid juga memasukkan 

unsur manusiawi kedalam kisah itu. Misalnya mereka 

memperkenalkan para juru kampanye kepada Marta 

Luttgrodt yang mempunyai sebuah kedai bir kecil yang 

berada di bawah bayangan tempat pembuatan bir biasa 

dan membayar penuh pajak US$ 47 per tahun, sementara 

pabrik bir tetangganya milik salah satu cabang SABMiller 

sama sekali tidak membayar pajak.

Pada saat penulisan materi ini, terlalu dini untuk 

mengatakan dampak kampanye ini terhadap SABMiller.  

Walau perusahaan bereaksi negatif terhadap laporan 

ActionAid, reaksi negatif bukan berarti bahwa laporan 

itu tidak mempunyai dampak. Di samping SABMiller 

secara khusus, laporan itu bagaimanapun juga 

akan mempunyai dampak pada sektor swasta pada 

umumnya karena perusahaan lain akan berusaha 

untuk menghindari investigasi terhadap operasi mereka 

sendiri dengan sasaran yang sama. Akibatnya, mungkin 

investigasi ActionAid terhadap satu perusahaan dapat 

menyumbangkan suatu perubahan dalam cara berpikir 

mengenai pajak dan tanggungjawab sosial perusahaan 

di antara perusahaan-perusahaan multinasional yang 

terdaftar di Inggris pada umumnya. Laporan ini juga dapat 

mempunyai dampak sebagai seruan kepada badan-

badan yang mengatur atau memantau standar operasi 

dan praktik perusahaan-perusahaan multinasional 

yang terdaftar di Inggris, seperti OECD, Uni Eropa dan 

pemerintah Inggris.

Kampanye Telusuri Kampanye PajakSTUDI KASUS

Christian Aid sudah berkampanye  untuk meningkatkan kesadaran akan kerugian besar yang 

diderita negara-negara berkembang karena pengelakan dan penghindaran pajak oleh perusahaan-

perusahaan yang tidak bertanggungjawab. 

Kampanye mengimbau International Accounting Standards Board (IASB, Dewan Standar Akuntansi 

Internasional) untuk memperkenalkan standar pelaporan internasional negara-demi-negara 

yang menuntut perusahaan-perusahaan melaporkan keuntungan yang diperoleh dan pajak-

pajak yang dibayar di tiap negara di mana mereka beroperasi. IASB adalah satu badan yang 

kurang dikenal tetapi sangat berkuasa yang berbasis di Inggris, yang menyusun peraturan yang 

meliputi bagaimana perusahaan-perusahaan harus membuat laporan tahunannya. Lebih dari 

100 pemerintah di seluruh dunia cenderung hanya sekedar menandatangani temuannya menjadi 

undang-undang, namun tidak melaksanakannya.
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IASB sebagian didirikan oleh ‘Empat Besar’ perusahaan akuntansi – Pricewaterhouse 
Coopers, Deloitte, Ernest & Young dan KPMG. Pada tahun 2009, Christian Aid 
memutuskan untuk menjadikan Empat Besar sasaran kampanye kartu pos dan e-mail. 
Ada bukti yang mengatakan bahwa hal ini mempunyai dampak signifikan akan tetapi 
dibutuhkan tekanan yang lebih keras. Untuk meningkatkan momentum kampanye, 
Christian Aid memutuskan untuk menjadikan klien-klien perusahaan-perusahaan 
akuntansi itu sasaran – nama-nama besar di sektor swasta. Diharapkan bahwa dukungan 
mereka hampir tidak memungkinkan untuk IASB dan perusahaan-perusahaan akuntansi 
untuk mengatakan ‘tidak’ terhadap pelaporan negara-demi-negara. 

Tahun 2010 Christian Aid menghubungi CEO dari semua 100 perusahaan terbesar 
yang terdaftar di Inggris (100 perusahaan FTSE) dan meminta mereka untuk mengisi 
survei konfidensial online mengenai pelaporan negara-demi-negara. Juru kampanye 
Christian Aid mengirim e-mail ‘peringatan’ sehingga banyak perusahaan akhirnya 
merespon. Namun, sangat sedikit perusahaan yang menjawab mendukung pelaporan 
negara-demi-negara.

Kampanye sekarang memutuskan untuk melibatkan para pendukung dengan empat 
perusahaan FTSE yang adalah brand sangat terkenal di Inggris dan yang mempunyai 
cabang-cabang di negara-negara berkembang. Masing-masing dari keempat perusahaan 
yang dipilih, diaudit oleh satu perusahaan akuntansi ‘Big Four’. 

Dalam tahapan berikutnya, kampanye akan menggunakan sejumlah alat kampanye 
yang disebut di atas untuk memobilisasi para juru kampanye. Para juru kampanye akan 
mengimbau perusahaan-perusahaan ini untuk menyatakan secara publik dukungan 
terhadap pelaporan negara-demi-negara dan meminta auditor mereka untuk juga 
mendukung standar baru ini. Dengan jalan itu, kampanye akan tetap mengadakan 
tekanan kepada perusahaan akuntansi Empat Besar dan IASB untuk mendorong 
peraturan akuntansi global yang akan membantu negara-negara miskin dan para 
warganya menelusuri pajak-pajak yang merupakan kewajiban mereka. Dalam kasus 
ini, kampanye publik akan digunakan untuk meyakinkan secara positif perusahaan-
perusahaan ini untuk bergabung dalam gerakan mendukung transparansi pajak yang 
lebih besar – dan bukannya berkampanye secara agresif menentangnya. 

Kampanye tidak menuduh perusahaan-perusahaan mengadakan penghindaran pajak dan 

juga tidak meminta perusahaan-perusahaan untuk menerapkan secara sepihak pelaporan 
negara-demi-negara sebelum diperkenalkannya suatu standar internasional. Poinnya 
adalah untuk memanfaatkan kekuasaan besar dari beberapa MNC terbesar di dunia 
untuk meningkatkan tekanan politik kepada Empat Besar dan IASB.
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Kampanye “Uncut” InggrisSTUDI KASUS

Koalisi pemerintahan Inggris secara mengejutkan 

mengumumkan pemotongan anggaran pemerintah 

dan pekerjaan-pekerjaan di sektor publik pada bulan 

Oktober 2010. Sebagai respon, banyak juru kampanye 

berpandangan bahwa pemerintah bersalah karena 

memotong pelayanan publik dan pekerjaan namun 

membiarkan bank-bank membayar bonus tinggi 

dan perusahaan-perusahaan sektor swasta tertentu 

menghindari milyaran dalam bentuk pajak. Suatu 

kelompok kampanye – terhubung secara longgar dan 

dikerahkan seluruhnya melalui situs jejaring sosial dan 

telepon genggam – memilih dua sasaran kampanye yang 

terkenal di kalangan konsumen Inggris yaitu Vodafone 

dan Sir Philip Green, pemilik Arcadia yang mencakup 

banyak pengecer pakaian terkemuka di Inggris. Sambil 

turun ke jalan-jalan dengan plakat ‘penghindar pajak’, 

mereka mengorganisasikan pendudukan, pemogokan, 

kerumunan massa dan bahkan mengunci pintu-pintu 

utama sebuah toko pakaian besar di Oxford Street di 

London. Walau hanya suatu kelompok pemrotes yang 

relatif kecil terlibat, aksi langsung ini sangat menarik 

perhatian media termasuk media-media keuangan. 

Bukti awal menunjukkan bahwa protes-protes ini – 

protes pertama semacam itu di jalan-jalan Inggris 

menentang perusahaan yang dianggap telah melakukan 

penghindaran pajak– telah menebarkan gelombang 

kejutan kepada sektor swasta.

Linking up – jejaring 
dan koalisi-koalisi

Sebelum terjun ke dalam kegiatan-
kegiatan advokasi pajak dan 
bahkan sebelum mengembangkan 
strategi advokasi, anda sudah harus 
memikirkan tentang sekutu-sekutu 
dan bagaimana anda akan bekerja 
dalam koalisi-koalisi.

Perlu untuk memperhitungkan 
manfaat dan tantangan dalam 
bekerja dengan para sekutu, koalisi 
dan jejaring. Manfat paling besar 
ialah karena mereka memberikan 
nilai tambah yang besar kepada 
kegiatan advokasi anda dengan 
menyatukan kekuatan dan sumber 
daya dari berbagai kelompok untuk 
menciptakan satu kekuatan yang 
lebih ampuh untuk perubahan. 

Mereka merupakan alat penting 
dalam menjamin bahwa kasus pajak 
didengar, lantang dan jelas oleh 
audiens sasaran Anda. Akan tetapi 
bekerja seperti itu bukannya tanpa 
tantangan. Koalisi, jejaring atau sekutu 
dapat memakan waktu dan energi 
untuk dikembangkan karena berkaitan 
dengan membangun hubungan dan 
kepercayaan di antara  berbagai orang 
dan menjaga semua orang tetap 
memperoleh informasi dan terlibat. 
Anda harus mempertimbangkan, 
apakah masuk ke dalam satu aliansi 
akan membantu meraih sukses, 
atau apakah sekutu potensial anda 
sebenarnya bisa menjadi lebih efektif 
sebagai aktor independen daripada 
kalau berada dalam aliansi. 
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Pastikanlah bahwa anda mengecek, 
apakah ada orang lain yang sudah 
bekerja di bidang pajak yang Anda 
tangani. Apakah ada aliansi-aliansi 
nasional, regional atau global yang 
dapat Anda ajak atau bersama-sama 
membangun kekuatan? Kalau Anda 
mempertimbangkan siapa yang 
ingin Anda hubungi dalam aliansi, 
koalisi atau jejaring advokasi pajak, 
maka sebaiknya Anda memikirkan 
keahlian dan skills yang berbeda-beda 
yang dapat disumbangkan oleh tiap 
organisasi.

Idealnya, Anda ingin campuran dari 
sekutu-sekutu alami dan beberapa 
sekutu yang ‘tidak lazim’ yang mampu 
menunjukkan luasnya dukungan 

terhadap isu tersebut. Misalnya, 
dengan pajak, akan sangat membantu 
bila memiliki beberapa asosiasi atau 
individu profesional seperti pengacara-
pengacara dan akuntan-akuntan. 
Menunjukkan dukungan dunia bisnis 
juga dapat menguatkan upaya Anda.

Anda dapat membedakan antara 
‘sekutu-sekutu strategis’ (dengan siapa 
Anda memiliki lebih banyak hubungan 
alami dan nilai-nilai bersama, sudah 
bekerja sama dimasa lalu dan 
cenderung akan melakukan lagi hal 
yang sama dimasa depan) dan ‘sekutu-
sekutu taktis’ (dengan siapa Anda 
dapat bergabung dalam satu aspek 
khusus dari isu atau bekerjasama di 
dalam kampanye ini saja).

Halaman Interaksi

Pelatihan 1: Membuat draft rekomendasi kebijakan

Mempraktikkan penyusunan draft rekomendasi kebijakan yang efektif dan untuk mempraktikkan 

penyampaian komunikasi tertulis kepada seseorang yang sedang anda coba pengaruhi.

Fasilitator menjelaskan kepada peserta bahwa mereka akan mempraktikkan perumusan rekomendasi-

rekomendasi kebijakan. Mintalah para peserta untuk membaca satu paper riset pajak atau pilihlah satu isu 

pajak yang sudah mereka kerjakan – atau mereka dapat menggunakan salah satu studi kasus di perangkat ini 

untuk dikerjakan.

Fasilitator meminta para peserta untuk menggunakan panduan yang disajikan dalam ‘Tip-tip utama 

untuk merumuskan rekomendasi kebijakan’ (lihat halaman 12) untuk menyusun draft dari dua atau tiga 

rekomendasi kebijakan dan memberikan prioritas kepada rekomendasi tsb.

Para peserta membaca ‘Tip-tip utama untuk merumuskan rekomendasi kebijakan’.

Para peserta membuat draft dari dua atau tiga rekomendasi kebijakan. Minta peserta menulis tiap 

rekomendasi pada satu lembar ‘post-it’ yang berbeda.

Mintalah kepada tiap peserta untuk berbagi rekomendasi mereka berpasangan dengan tetangga mereka. 

Di dalam pasangan, doronglah peserta untuk saling memberikan umpan balik terhadap rekomendasinya – 

berdasarkan petunjuk ‘Tip-tip utama untuk merumuskan rekomendasi’.

Sesudah itu para peserta menancapkan rekomendasi-rekomendasi mereka pada satu kertas plano besar. 

Lalu fasilitator memilih tiga atau empat rekomendasi dan membacanya.

Tujuan:

Langkah 1:

Langkah 2:

Langkah 3:

Langkah 4:

Langkah 5:

Langkah 6:
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Pelatihan 2: Menyampaikan pesan-pesan kunci kita secara lisan – 
     latihan elevatorxxiv

Praktik mengkomunikasikan secara lisan pesan kepada seseorang yang anda coba pengaruhi.

Fasilitator menjelaskan skenario berikut kepada para peserta.

Skenario:

Pilihlah satu isu pajak. Bayangkanlah anda ada di lantai dasar pencakar langit yang sangat 

tinggi. Ketika anda melangkah masuk lift untuk mencapai lantai puncak, kebetulan seseorang 

yang sebenarnya ingin Anda lobi mengenai isu pajak masuk ke dalam lift. Ternyata Anda 

berdua sedang menuju ke lantai puncak gedung – 90 lantai ke atas!

Anda mempunyai dua menit untuk menyampaikan pesan Anda – itulah waktu yang 

dibutuhkan lift untuk naik dari lantai dasar  sampai ke lantai 90.

Fasilitator menginstruksikan kepada tiap peserta untuk menyiapkan pesan mereka sebagai 

berikut (10 menit):

    Apa yang ingin dicapai organisasi saya

    Mengapa kita ingin mencapainya

    Bagaimana usul kita untuk mencapainya

    Kegiatan apa yang kita harapkan untuk dilakukan (audiens sasaran)

Tujuan:

Langkah 1:

Langkah 2:

Langkah 3:

Langkah 4:

Langkah 5:

Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok, masing-masing empat orang. Di dalam tiap 

kelompok, peserta harus mempraktikkan penyampaian pesan mereka kepada yang lain.

Seorang menyampaikan pesan dan yang lain berpura-pura menjadi orang yang berpengaruh.

Lalu mereka bertukar.

Lalu mereka bertukar dengan sepasang yang lain di dalam kelompok mereka.

Lalu pasangan ini juga bertukar.

Dan seterusnya ...

Pada akhir sesi, tiap orang sudah menyampaikan pesannya dua kali.

Tetap di dalam kelompok, fasilitator memilih secara acak dua atau tiga orang untuk 

menceritakan kepada kelompok pesan apa sudah mereka terima dari orang lain yang 

ditunjuk oleh fasilitator di dalam kelompoknya:

‘Saudara/i A, silahkan menceritakan kepada saya apa yang Anda ingat dari pesan si B’.

Tutup sesi ini dalam pleno di mana peserta berbagi apa yang dipelajari dari pelatihan ini 

mengenai mengkomunikasikan satu pesan kepada para pembuat kebijakan yang sibuk.
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Pelatihan 3: Role-play melobi

Mempraktikkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pelobi yang efektif.

Melibatkan dua kelompok dengan instruksi tersendiri bagi masing-masing:

• Kelompok 1 adalah wakil-wakil masyarakat sipil yang menghadiri ‘pertemuan lobi’.

• Kelompok 2 adalah menteri-menteri dan pejabat-pejabat yang akan dilobi oleh CSO-CSO.

  (Dua pengamat akan mengemukakan pendapat mereka tentang seberapa efektifnya 

  role-playing ini pada akhir sesi)

Fasilitator membentuk kelompok yang terdiri dari tiga orang. Berikan kepada tiap kelompok 

instruksi-instruksi tersendiri (lihat di balik halaman ini) mengenai isu Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) barang mewah untuk pembalut wanita dan minta mereka untuk membagikan 

peran di antara mereka.

Pelobi membaca lembar pegangan (handout). Mereka akan melobi mengenai 

perubahan-perubahan yang dikemukakan di dalam kertas briefing. Tugas mereka adalah 

mengorganisasikan pertemuan pendahuluan lalu mengunjungi menteri-menteri untuk 

melobi untuk perubahan tertentu.

Tujuan:

Langkah 1:

Langkah 2:

Langkah 3:

Langkah 4:

Langkah 5:

Langkah 6:

Sasaran-sasaran membaca lembar pegangan mereka sehingga mereka mengenal isu dan 

juga argumen dari kelompok-kelompok perwakilan. Mereka harus mengemukakan argumen 

menentang pembaruan yang diminta oleh para perwakilan.

Tiap kelompok mengadakan pertemuan pendahuluan terlebih dahulu untuk siap-siap. 

Alokasikan sekitar 20 menit untuk pertemuan pendahuluan.

Pertemuan lobi diadakan. Berikan 15-20 menit untuk diskusi aktual selama lobi. Kedua 

pengamat menilai jalannya permainan peran ini sambil menggunakan cek list dalam 

‘Tip-tip utama untuk melobi dengan sukses’ di halaman 16-17.

Diskusi pleno untuk berbagi mengenai pembelajaran – ‘apa yang berfungsi’ dan ‘apa yang 

dapat diperbaiki?’. Seberapa realistiskah studi kasus itu untuk konteks negara mereka?
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Instruksi untuk kelompok 1: 

Anda adalah wakil-wakil dari Koalisi untuk Perlindungan Wanita dan Anak-anak (CPWC) di negara Khayalan.

Badan Hak-hak Anak yang sangat kredibel telah melakukan riset mengenai kehadiran anak-anak perempuan 
di sekolah. Hasil riset menunjukkan bahwa anak-anak perempuan dari latar belakang keluarga miskin tidak 
dapat masuk sekolah beberapa tiap bulan karena mereka tidak mampu membeli pembalut wanita. 
Karena itu CPWC memulai kampanye untuk meniadakan PPN atas pembalut wanita bertarif menjadi nol 
persen. Kalau anda berhasil, wanita dan anak-anak perempuan tidak lagi harus membayar PPN pembalut 
wanita. Beberapa dari anda yakin bahwa akan lebih baik jika pembalut wanita dikeluarkan dari daftar PPN 
sama sekali sehingga tidak lagi dikenakan pajak dimasa depan. Penggagas kampanye merencanakan untuk 
mendapatkan dukungan dan partisipasi langsung dari pemerintah, menciptakan kesadaran publik terhadap 
masalah ini dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Studi ini sudah menimbulkan banyak ketertarikan dari media, baik koran, radio nasional dll. 
Menurut pendapat anda inilah mengapa akhirnya Anda diberi kesempatan berrtemu dengan Menteri 
Kesehatan, Menteri Keuangan dan Pejabat Penerimaan Pajak (terpisah dari Kementerian Keuangan).

Pelobi-pelobi:

1. Koalisi Perlindungan Wanita dan Anak (CPWC) – 
Koalisi nasional organisasi-organisasi akar rumput.

Tujuan:  
Mengeluarkan pembalut wanita dari daftar PPN. Mereka tidak puas dengan kompromi 
mengenai tarif nol persen.

Sikap:
Radikal dan secara strategis mereka tidak ingin berkompromi.

2. Education-All– 
LSM internasional besar dari Amerika Serikat yang memiliki kantor di negara Khayalan.

Tujuan:
Tarif nol persen cukup bagus. Mereka cukup senang dengannya.

Sikap: 
Hubungan yang baik dengan Kementerian Kesehatan: sasaran tertuju kepada 
Kementerian Kesehatan untuk bekerja bagi Education-All.

3. Spesialis pajak dari Asosiasi Pembayar Pajak

Tujuan: 
Memberikan nasihat tentang pajak dan memperluas diskusi tentang pajak sehingga 
mencakup lebih daripada hanya pembalut wanita.

Sikap: 
Ingin mendapatkan banyak publisitas untuk menciptakan kesadaran terhadap pajak.
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Tugas pelobi

Memutuskan siapa memainkan peran apa.
Memutuskan bagaimana Anda menangani pertemuan:

Isu mana yang Anda prioritaskan? Apakah Anda ingin mengangkat semua poin atau 
hanya beberapa?
Apakah hasil yang anda inginkan?
• ideal
• kompromis
• tidak dapat diterima
Siapa akan berbicara tentang apa? Apa strategi Anda untuk menangani pertemuan 
antara anda mengingat peran yang dirancang untuk anda?
Argumen-argumen apa yang anda harapkan akan digunakan oleh wakil-wakil 
pemerintah?
Bagaimana anda dapat meyakinkan pemerintah bahwa menerima kebijakan yang anda 
usulkan adalah demi kepentingan mereka juga? Apa yang akan muncul dalam agenda 
mereka yang memberikan kepada mereka kesempatan untuk terlibat dalam isu ini?
BagaimanaAnda akan meyakinkan mereka tentang isu anda?
Apakah ada informasi yang ingin anda peroleh dari pemerintah dalam pertemuan ini?

NB: Anda dapat berpura-pura dan  menggunakan bahan/informasi palsu untuk mendukung 

kasus Anda ini!
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Instruksi untuk Kelompok 2:

Anda adalah satu kelompok menteri pemerintah dan 
pejabat-pejabat senior di negara Khayalan.

Badan Hak-hak Anak yang sangat kredibel telah 
melakukan riset mengenai kehadiran anak-anak 
perempuan di sekolah. Hasil riset menunjukkan 
bahwa anak-anak perempuan dari latar belakang 
keluarga miskin tidak dapat masuk sekolah beberapa 
tiap bulan karena mereka tidak mampu membeli 
pembalut wanita. Karena itu CPWP memulai 
kampanye untuk meniadakan PPN atas pembalut 
wanita bertarif menjadi nol persen. Kalau anda 
berhasil, wanita dan anak-anak perempuan tidak 
lagi harus membayar PPN pembalut wanita. 
Beberapa dari anda yakin bahwa akan lebih baik jika 
pembalut wanita dikeluarkan dari daftar PPN sama 
sekali sehingga tidak lagi dikenakan pajak dimasa 
depan. Organisator kampanye merencanakan untuk 
mendapatkan dukungan dan partisipasi langsung 
dari pemerintah, menciptakan kesadaran publik 
terhadap masalah ini dan mempengaruhi proses 
pembuatan kebijakan.

Anda mula-mula didekati dengan permohonan 
untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh 
CPWP dan Asosiasi Pembayar Pajak. Anda menolak 
bertemu dengan mereka dengan mengklaim anda 
telah mempunyai jadwal agenda lain sehingga 
tidak dapat hadir. Mereka sudah mendapatkan 
perhatian media yang signifikan penyebab anak-
anak perempuan tidak mempunyai akses terhadap 
pembalut wanita. Akibatnya, anda sudah merasa 
mendapat tekanan untuk bertemu dengan mereka. 
Namun, Anda juga sudah mengundang LSM Amerika 
Serikat, Education-All, untuk menghadiri pertemuan 
karena Anda berpendapat bahwa mereka dapat 
bersikap lebih damai. Sasaran-sasaran pemerintah 
dengan pertemuan itu adalah:

Untuk mencegah publisitas negatif yang 
dihasilkan oleh CPWP dan oleh karena itu 
mencoba untuk menetralkan oposisi mereka

Menjamin bahwa  PPN atas pembalut wanita  
tetap berlaku (walau menteri urusan wanita 
mendukung secara pasif koalisi masyakat sipil): 
Kalau PPN untuk pembalut wanita dihilangkan, 
ini dapat menjadi preseden untuk masyarakat 
sipil untuk mendorong penghapusan PPN dari 
sejumlah barang pokok lainnya yang akan 
mempunyai dampak terhadap penerimaan pajak.

Sasaran-sasaran:

1. Menteri keuangan – seorang ekonom perempuan.

Sikap: 

Pandangan negatif terhadap isu
Sebenarnya tidak mau mengurangi pendapatan akan tetapi ‘mau bernegosiasi’
Hubungan yang sangat buruk dengan Asosiasi Pembayar Pajak
Sangat dipengaruhi oleh International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Syarat untuk mendapatkan 
pinjaman dari kedua badan ini adalah dengan meningkatkan pendapatan pajak dari pajak-pajak individu 
(pajak tidak langsung)
Perlu mencapai tujuan-tujuan pembangunan milennium (MDGs) pada tahun 2015
Presiden mendesak agar menteri keuangan harus meningkatkan upaya di bidang perpajakan
Tidak ingin ada di sini akan tetapi ia diundang oleh orang dari kementerian kesehatan
Sudah tinggal dua tahun sebelum pensiun, bergaji rendah, dan kurang motivasi
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2. Menteri Kesehatan –  seorang perempuan dan mantan dokter yang pernah bekerja 
untuk Education-All.

Sikap: 

3. Pejabat penerimaan  –  (terpisah dari kementerian keuangan), yang berperan 
menyeleksi aspek-aspek teknis – seorang mantan ekonom IMF

Sikap: 

Mendukung secara pasif
Malu karena organisasi hak-hak wanita mengetahui tentang masalah anak-anak 
perempuan yang tidak dapat memperoleh pembalut wanita dan justru menteri 
kesehatan tidak mengetahuinya. Melihat ini sebagai suatu kegagalan
Karena itu ia tidak ingin isu ini mendapat banyak publisitas
Para pelobi sudah mengadakan pertemuan dengan beliau sebelumnya, dan sudah 
diatur pertemuan dengan pejabat-pejabat yang terkait pendapatan negara dan 
kementerian keuangan

Mengklaim bahwa ia tidak mempunyai pendapat
Hanya hadir di sana untuk memberikan nasihat teknis, bukan sebagai pembuat 
keputusan
Tetapi skeptis karena menghapus PPN pembalut wanita akan menimbulkan pekerjaan 
administratif yang merepotkan
Ia berpendapat bahwa PPN harus tidak bersifat diskriminatif. Ia juga prihatin bahwa 
dengan tidak mengenakan PPN kepada pembalut wanita akan menjadi preseden untuk 
mengeluarkan item lain dari daftar PPN
Muda, ambisius

Tugas sasaran
Memutuskan siapa akan memainkan peran apa.

Memutuskan bagaimana Anda akan menangani pertemuan:

Siapa akan berbicara tentang apa?

Apa hasil yang Anda inginkan (baik dalam arti sikap para pelobi maupun sasaran-sasaran lain)?
• ideal
• kompromis
• tidak dapat diterima

Pendekatan menyeluruh mana akan Anda gunakan terhadap para pelobi? Sangat penuh perhatian 
dan ingin berdamai? Atau menolak? Apakah Anda mencoba menggerogoti kredibilitas posisi CPWC 
dan mempertanyakan studi mereka? Atau maukah anda mengakui bahwa itu penting?

Argumen-argumen mana yang anda harapkan untuk diajukan oleh CSO-CSO?

Bagaimana anda dapat meyakinkan mereka bahwa itu adalah demi kepentingan mereka untuk bekerja 
dengan pemerintah di dalam isu ini daripada hanya melancarkan kritik terhadap pemerintah?

Apakah ada satu informasi yang anda ingin peroleh dari CSO-CSO dalam pertemuan ini?

NB: Anda dapat berpura-pura menggunakan bahan dan informasi untuk mendukung kasus Anda!
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Pelatihan 4: Melaksanakan wawancara radio

Pelatihan 5: Mengembangkan slogan kampanye

Untuk mempraktikkan teknik-teknik wawancara radio yang efektif.

Fasilitator membagikan satu ringkasan singkat mengenai laporan pajak atau isu pajak 

kepada para peserta dan meminta mereka menyiapkan diri untuk diwawancarai.

Fasilitator menyiapkan pertanyaan kepada para peserta berdasarkan ringkasan 

(fasilitator yang akan melakukan wawancara). 

Peserta melakukan persiapan mereka menggunakan Panduan dalam 

‘Tip utama untuk wawancara radio’ pada halaman 32. 

Fasilitator melakukan wawancara. Peserta lain mengamati dan menuliskan apa 

yang sudah berlangsung efektif dan mana yang masih perlu diperbaiki.

Fasilitator dan peserta memberikan umpan balik yang konstruktif yang akan memampukan 

mereka yang diwawancarai dan semua yang hadir untuk belajar dari pengalaman ini.

Untuk merefleksikan bagaimana mempopulerkan isu pajak bagi audiens umum dan 

menghasilkan tindakan publik.

Fasilitator bertanya kepada partisipan untuk melakukan brainstorming terhadap slogan 

kampanye yang menarik dari kampanye lain (baik dalam sesi besar maupun kelompok).

Fasilitator menanyai partisipan apa yang mereka sukai dari slogan itu. Pertanyaan yang bisa 

diajukan: Apakah slogan tersebut merupakan suatu panggilan untuk bertindak? Apakah 

slogan itu akan menyapa warga biasa untuk berbuat sesuatu? Apakah mudah dimengerti? 

Apakah akan menarik bagi kalangan masyarakat yang lebih luas? Apakah slogan ini 

inklusif? Apakah slogan ini terlalu agresif dan jika ya, apakah sudah tepat? Apakah slogan 

ini mendorong mereka yang berkuasa untuk terlibat? Atau slogan ini ditujukan untuk 

menggerakkan ketertarikan dan amarah publik? 

Fasilitator membagi partisipan dalam kelompok-kelompok kecil dan memberi masing-masing 

kelompok aspek berbeda dari isu perpajakan yang telah diidentifikasi di latihan sebelumnya 

(contoh: mengakhiri kerahasiaan; sistem pajak yang lebih adil). Tiap kelompok akan mencoba 

untuk menyusun slogan kampanye untuk isu mereka dan meletakkan slogan dalam flip chart 

sehingga ini akan menjadi sebuah poster. Dengan pensil warna yang berbeda, kelompok 

tersebut dalam menjadi kreatif tentang presentasi slogan mereka.

Letakkan poster di dinding. Peserta lalu dapat berjalan-jalan bagaikan di galeri untuk 

melihat poster-poster ini selama coffee break.

Fasilitator dapat menutup sesi dengan diskusi singkat tentang poster-poster itu dalam pleno.

Tujuan:

Tujuan:

Langkah 1:

Langkah 1:

Langkah 2:

Langkah 2:

Langkah 3:

Langkah 3:

Langkah 4:

Langkah 4:

Langkah 5:

Langkah 5:
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Bab 4: Aktif dalam perpajakan

Sampai sekarang Anda harus:

Menjadi percaya diri atas keterampilan-keterampilan advokasi Anda, karena sudah mempelajari:

• Komponen-komponen kunci dari policy position dan bagaimana mengembangkan 
   rekomendasi-rekomendasi kebijakan secara efektif
• Cara-cara berkomunikasi dengan audiens sasaran anda secara tertulis dan lisan
• Bagaimana menjadi seorang pelobi yang efektif
• Bagaimana bekerja dengan media untuk mencapai tujuan advokasi Anda
• Teknik-teknik kampanye yang efektif
• Bagaimana menjadi terlibat dengan perusahaan-perusahaan mengenai pajak

Sudah mengidentifikasi berbagai kegiatan yang dapat anda manfaatkan untuk melanjutkan 
tujuan-tujuan advokasi pajak Anda.
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Daftar Istilah 

 

Arbitrase pajak 

proses dimana wajib 

pajak memainkan sistem 

pajak dari dua atau lebih 

negara yang berbeda 

untuk memperoleh 

manfaat pajak sebagai 

hasilnya. 

 

Beban pajak 

Jumlah total pajak yang 

dibayar oleh seorang 

individu, organisasi atau 

populasi. Dikenal juga 

sebagai  insiden pajak. 

 

Celah pajak 

Perbedaan antara rasio 

pajak nominal dan 

pendapatan pajak yang 

sebenarnya. Ini dapat 

dihitung dengan 

menggunakan berbagai 

metodologi, misalnya 

perbedaan antara 

kapasitas pajak dan 

upaya pajak, atau 

pemeriksaan pajak 

secara acak terhadap 

pembayar pajak. 

 

Dasar pengenaan pajak 

Nilai kolektif transaksi, 

aset, barang dan kegiatan 

lain dimana otoritas 

mengenakan  pajak. 

 

Faktur palsu 

Praktek yang mirip 

dengan praktek 

penyalahgunaan transfer 

pricing, tapi antara 

perusahaan yang tidak 

berkaitan. 

 

Insentif pajak 

insentif pajak merupakan 

aspek dari pajak yang 

dirancang untuk 

mendorong jenis perilaku  

tertentu. Ini dapat 

dicapai melalui cara-cara 

seperti jeda pajak atau 

pengurangan pajak 

permanen pada barang 

tertentu. 

 

Jeda pajak 

Periode di mana 

perusahaan berinvestasi 

di suatu negara tidak 

harus membayar pajak di 

bawah perjanjian dengan 

pemerintah. 

 

Kapasitas pajak 

Istilah yang menunjukkan 

kapasitas negara 

berdaulat untuk 

meningkatkan 

pendapatan sehubungan 

dengan arsitektur 

fiskalnya. 

 

Kapitalisasi lemah 

Sebuah perusahaan 

lemah kapitalisasi jika 

sumber modalnya lebih 

banyak  dari utang 

daripada ekuitas. Untuk 

tujuan perpajakan, 

masalah timbul ketika 

perusahaan mengklaim 

pemotongan pajak atas 

pembayaran bunga utang 

yang dinaikkan. Anak 

perusahaan yang 

berbasis di jurisdiksi 

kerahasiaan pajak dapat 

mengenakan lebih mahal 

pembayaran bunga 

kepada anak perusahaan 

yang terkait lainnya, dan 

dengan demikian 

menggeser keuntungan 

kepada yurisdiksi dengan 

tariff pajak pajak rendah. 

Di sebagian besar negara, 

praktek ini diatur atau 

dilarang, tetapi sulit  

untuk dideteksi. 

 

Kekayaan bersih 

perorangan yang tinggi 

Dikenal juga dengan 

istilah HNWI dalam 

sektor jasa pengelolaan 

kekayaan.Dikategorikan 

sebagai individu dengan 

aset likuid yang dapat 

diinvestasikan lebih dari 

1 juta dolar, tidak 

termasuk tempat tinggal 

dan kendaraan. 

 

Kepatuhan pajak 

Pembayaran pajak, tanpa 

terlibat praktek 

penghindaran pajak atau 

penggelapan. 

 

Kompetisi pajak 

Tekanan terhadap 

pemerintah untuk 

menurunkan pajak, 

biasanya untuk menarik 

investasi, baik dengan 

cara penurunan tarif 

pajak atau pemberian 

tunjangan khusus dan 

insentif. 

 

Konsensus pajak 

Seperangkat kebijakan 

pajak yang dipromosikan 

oleh dana moneter 

internasional (IMF) untuk 

stabilitas makroekonomi, 

tetapi mengabaikan 

keadilan. Kebijakan 

meliputi: pengurangan 

pajak perusahaan dan 

penghasilan lainnya, 

pengurangan pajak 

perdagangan dalam 

mendukung liberalisasi 

perdagangan dan 

investasi, perluasan pajak 

tidak langsung seperti 

pajak pertambahan nilai,  

penyederhanaan kode 

pajak, dan 

mempromosikan 

perbaikan struktural yang 

signifikan dari 

administrasi pajak. 

 

Pajak 

Biaya yang dikenakan 

oleh pemerintah atau 

entitas regional terhadap 

transaksi, produk atau 

kegiatan yang berfungsi 

untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah. 

Tarif pajak dan dasar 

pajak ditentukan oleh 

badan perwakilan 

legislatif berdasarkan 

peraturan yang ada. 

 

Pajak barang dan jasa 

(PBJ) 

Definisinya sama dengan 

pajak penjualan umum, 

istilahnya berbeda antar 

negara. 

 

Pajak cukai 

Pajak ini biasanya 

dikenakan pada barang-

barang tertentu, 

cakupannya terbaras, 

seperti barang-barang 

mewah, atau pada 

barang berbahaya. 

 

Pajak diawal 

Pajak yang dipotong dari 

pembayaran yang 

dilakukan kepada 

seseorang di luar negeri. 

Umumnya diterapkan 

pada pendapatan 

investasi, seperti bunga, 

dividen, royalti dan biaya 

lisensi sesuai dengan 

perjanjian pajak ganda 

yang ditandatangani 

antara kedua yurisdiksi. 



Pajak konsumsi 

Kebanyakan negara 

memberlakukan pajak 

konsumsi seperti pajak 

penambahan nilai, pajak 

penjualan umum, dan 

pajak bea cukai. 

 

Pajak keuntungan modal 

Pajak terhadap laba 

penjualan aset modal 

seperti saham, lahan, 

gedung, perusahaan, dan 

aset bernilai lainnya 

seperti karya seni.  

 

Pajak langsung 

Pajak yang dikenakan 

terhadap barang/orang 

secara langsung terhadap 

penghasilan, laba, 

deviden, rental, atau 

jenis penghasilan lainnya. 

 

Pajak pendapatan 

Pajak atas penghasilan, 

laba, warisan, gaji dan 

keuntungan modal 

secara umum dibagi 

antara pajak yang harus 

dibayar oleh individu dan 

perusahaan. 

 

Pajak penjualan umum 

(PPU) 

Pajak ditambahkan ke 

nilai dari seluruh 

penjualan , tidakk 

memperbolehkan klaim 

potongan pajak yang 

dibayar. Berbeda dengan 

pajak penambahan nilai 

yang hanya dibayar oleh 

konsumen akhir, setiap 

tahap produksi butuh 

bukti dokumentasi bukan 

sebagai konsumen akhir. 

 

Pajak pertambahan nilai 

Pajak yang dikenakan 

pada bisnis penjualan 

dan jasa, tetapi 

memungkinkan 

perusahaan untuk 

mengenakannya pada 

bisnis lain dalam rantai 

produksi. Berbeda dari  

pajak pelayanan umum, 

tidak memerlukan bukti 

menjadi produsen 

antara. Sering dikritik 

sebagai pajak regresif. 

 

Pajak perusahaan 

Pajak terhadap 

keuntungan dibuat oleh 

perusahaan perseroan 

terbatas dan entitas lain 

yang serupa. Pajak ini 

biasanya dikenakan pada 

penghasilan bersih, 

ditentukan dalam 

laporan keuangan 

perusahaan 

 

Pajak tetap 

sistem pajak di mana, 

peningkatan penghasilan 

melebihi batas atas 

jumlah yang ditentukan, 

jumlah pajak yang 

dibayar tetap konstan 

secara proporsional 

terhadap total 

penghasilan. 

 

Pajak tidak langsung 

Bentuk pajak dibebankan 

kepada transaksi, 

biasanya pada nilai bruto. 

Contohnya termasuk 

pajak penjualan, pajak 

pertambahan nilai, pajak 

barang dan jasa, bea 

materai, pajak tanah, 

cukai dan bea masuk, 

dan pungutan dari segala 

macam. 

 

Pajak progresif 

Sistem pajak di mana, 

jika pendapatan naik 

maka proporsi jumlah 

pajak yang dibayarkan 

meningkat terhadap 

pendapatan sebanding 

dengan jumlah absolut, 

yakni persentase tarif 

pajak meningkat seiring 

kenaikan pendapatan. 

 

Pajak regresif 

Pajak regresif  kebalikan  

dari pajak progresif. 

 

Pajak yang ditangguhkan 

Aset pajak yang 

ditangguhkan berupa 

pajak kredit, seperti yang 

berkaitan dengan 

kerugian saat ini, dari 

perusahaan yang bisa 

memulai kewajiban masa 

depan. 

 

Pajak yang adil 

Pajak yang adil merujuk 

kepada kebijakan pajak 

yang memotong 

penghasilan, kekayaan 

atau ketimpangan sosial 

lainnya. Keadilan 

horizontal mengacu pada 

orang-orang dan bisnis 

dalam kondisi yang sama 

dalam hal kesejahteraan 

mereka harus 

diperlakukan dengan 

cara yang sama, 

sedangkan keadilan 

vertical berarti orang 

yang mempunyai 

kemampuan lebih akan 

dikenakan pajak lebih 

besar. 

 

Pelarian modal terlarang 

Proses dimana pemilik 

kekayaan dan bisnis 

menempatkan dana dan 

aset lain di luar negara 

asal. Proses ini terlarang 

jika dana berasal dari 

tindakan kriminal, 

transfer ilegal, atau 

digunakan untuk tujuan 

terlarang. 

 

Pelaporan negara per 

negara 

Standar akutansi yang 

diusulkan dimana 

perusahaan 

multinasional yang 

diharuskan dalam 

pelaporan infomasi 

keuangan kunci di setiap 

negara dan wilayah 

dimana perusahaan  

tersebut beroprasi.  

 

Pembayaran jaminan 

sosial 

Pembayaran yang 

dilakukan dalam menjaga 

pemerintah menyediakan 

pelayanan kesehatan, 

pengangguran, pensiun 

dan hak-hak sosial dasar 

lainnya. Sering dianggap 

sebagai pajak. 

 

Pencucian uang 

Praktek pengolahan uang 

yang berasal dari 

kegiatan kriminal atau 

terlarang sehingga 

seolah-olah berasal dari 

sumber yang sah. 

 

Penghindaran pajak 

Istilah yang diberikan 

kepada praktek yang 

meminimalkan tagihan 

pajak dalam  surat 

hukum (sebagai lawan 

metode ilegal yang akan 

digolongkan sebagai 

penggelapan pajak atau 

penipuan). Ini sering 

melibatkan manipulasi 

dasar pengenaan pajak 

untuk meminimalkan 

pajak yang mesti dibayar. 

 

Pengelakkan pajak 

Istilah yang digunakan 

untuk menunjukkan 

metode ilegal yang 

digunakan untuk 

membayar lebih sedikit 

pajak. Dikenal juga 

sebagai penggelapan 

pajak. 

 

Pengeluaran pajak 

Digunakan untuk 

menggambarkan biaya 

insentif semua jenis pajak 

dalam hal potensi 

penerimaan pajak yang 

hilang. Potensi ini 

dianggap sebagai 

investasi dan dievaluasi 

atas dasar biaya dan  



keuntungan. 

 

Pertukaran informasi 

pajak secara otomatis 

Sebuah sistem 

pertukaran informasi 

pajak dimana yurisdiksi-

yurisdiksi  secara 

otomatis membagikan 

informasi aset pembayar 

pajak dengan wilayah 

hukum si pembayar 

pajak. 

 

Penyalahgunaan transfer 

pricing 

Ini melibatkan manipulasi 

harga transaksi antara 

anak perusahaan dari 

perusahaan 

multinasional, atau, lebih 

khususnya, penjualan 

barang dan jasa dengan 

harga yang terlalu tinggi 

atau rendah. Ini dapat 

terjadi karena sejumlah 

alasan, seperti 

menggeser keuntungan 

pada yurisdiksi dengan 

tarif pajak rendah atau 

negara memberikan 

perlakuan khusus untuk 

pendapatan tertentu. 

Juga disebut sebagai 

transfer mispricing. 

 

Perencanaan pajak 

Ketika peraturan pajak 

memungkinkan lebih dari 

satu perlakuan yang 

mungkin dari transaksi, 

istilah ini digunakan 

untuk membandingkan 

berbagai cara yang 

mematuhi hukum 

perpajakan. 

 

Royalti 

royalti adalah dasar 

pembayaran untuk 

penggunaan aset  secara 

terus-menerus seperti 

yang ditentukan dalam 

perjanjian lisensi, 

misalnya sumber daya 

alam seperti minyak, 

mineral, hasil perikanan 

dan hutan dan kekayaan 

intelektual termasuk 

musik dan produk 

farmasi. Royalti biasanya 

disepakati berupa 

persentase dari 

pendapatan yang 

diperoleh dari pengguna 

atau penipisan aset 

secara bertahap. 

 

Trade mispricing 

istilah yang digunakan 

untuk menutupi praktek  

transfer mispricing dan 

faktur palsu. 

 

Transfer pricing 

Pengaturan transfer 

pricing terjadi ketika dua 

atau lebih perusahaan 

yang dimiliki atau 

dikendalikan baik secara 

langsung maupun tidak 

langsung oleh kelompok 

yang sama melakukan 

transaksi. Jika transfer 

harga sama dengan harga 

pasar, maka hal ini dapat 

diterima. 

 

Upaya pajak 

Istilah yang digunakan 

untuk menentukan 

sejauh mana pemerintah 

mengupayakan kapasitas 

pajak untuk memperoleh 

pendapatan. 

 

Yurisdiksi kerahasiaan 

Yurisdiksi kerahasiaan 

adalah negara-negara 

dan wilayah yang 

menyediakan 

kerahasiaan keuangan 

yang bertentangan  

dengan regulasi yurisdiksi 

lain untuk kepentingan 

primer dan pengguna  

yang tidak menetap di 

domain geografis 

mereka. 

 

Zona ekonomi khusus 

(ZEK) 

Mirip denga ZPE, tapi 

kegiatannya dapat 

mencakup kegiatan 

usaha yang berorientasi 

pasar domestik. 

 

Zona pengolahan ekspor 

(ZPE) 

Batasan lingkar wilayah 

dalam negara, di mana 

industri berorientasi 

ekspor yang sedikit 

berinteraksi dengan 

pasar domestik 

beroperasi sementara 

hukum dan regulasi biasa 

ditangguhkan atau lebih 

longgar 
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