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1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)/tax treaty disinyalir mempunyai 

pengaruh dalam meningkatkan arus investasi dan perdagangan. Beberapa literatur 

mendukung pendapat ini, namun beberapa literatur juga menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara P3B dengan arus investasi dan perdagangan. Penelitian ini 

dilakukan untuk memberikan analisis terhadap pengaruh P3B dalam meningkatkan arus 

investasi dan perdagangan antara Indonesia dengan beberapa negara mitra dagang dan 

investasi. 

P3B adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua/lebih negara/yurisdiksi pajak yang 

mengatur perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam 

negeri dari dua/lebih negara/yurisdiksi pajak yang berbeda. Perjanjian ini terkait dengan 

passive income atas  beneficial owner. Terdapat dua otoritas yang memiliki kepentingan 

dalam pengenaan pajak yang terkait dengan beneficial owner, yaitu negara asal wajib 

pajak/beneficial owner (asas domisili) dan  negara  tempat wajib pajak mendapatkan 

penghasilan (asas sumber). 

Permasalahan perpajakan muncul ketika kedua negara tersebut hendak mengenakan 

pajak atas jenis pendapatan yang sama (passive income). Jika pengenaan pajak didasarkan 

atas domisili, maka aspek keadilan dan efisiensi investasi akan dapat lebih dipastikan. Tetapi 

di sisi lain sangatlah sulit menentukan dengan pasti penghasilan dari wajib pajak yang berasal 

dari luar negeri. Sebaliknya, jika pengenaan pajak didasarkan atas sumber, maka akan mudah 

menentukan dengan pasti nilai penghasilan yang akan dikenai pajak. Tetapi di sisi lain, hal itu 

kurang memenuhi keadilan dan efisiensi investasi juga tidak dapat dipastikan. 

Disamping itu tarif pajak yang dikenakan untuk objek pajak yang sama juga berbeda 

antara pengenaan pajak yang didasarkan atas asas sumber dengan yang didasarkan atas asas 

domisili. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu bahwa hak suatu negara untuk mengenakan 

pajak atas penghasilan berdasarkan residence jurisdiction-nya, tetapi di sisi lain juga 

merupakan hak negara lain untuk memungut pajak penghasilan berdasarkan source 

jurisdiction. Inilah yang kemudian menimbulkan international double taxation, yaitu wajib 

pajak dikenakan pajak berganda atas income yang sama dalam periode yang sama oleh 

negara yang berbeda. 
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Tujuan awal dari dibuatnya P3B adalah untuk menghindari pengenaan pajak berganda 

atas penghasilan yang sama yang diterima oleh wajib pajak yang sama oleh dua/lebih 

yurisdiksi pajak (negara) yang berbeda. Tujuan selanjutnya adalah untuk menghilangkan 

adanya penyelundupan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang mendapatkan 

penghasilan di dua/lebih yurisdiksi pajak (negara) yang berbeda sehingga wajib pajak tidak 

membayar pajak di kedua/lebih yurisdiksi pajak (negara) dimana wajib pajak tersebut 

menjalankan usahanya. Selain dua tujuan utama tersebut, tujuan lain yang ingin dicapai dari 

adanya P3B adalah peningkatan arus perdagangan dan investasi di antara negara-negara yang 

melakukan perjanjian karena adanya insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak di dalam 

P3B. Disamping itu, adanya P3B juga dimaksudkan untuk pembagian wilayah perpajakan, 

keputusan bersama atas isu-isu perpajakan internasional dan kerja sama ekonomi untuk 

pembangunan. 

Banyak faktor yang dapat meningkatkan arus perdagangan dan investasi antara dua 

negara atau lebih. Sesuai dengan tujuan dari P3B di atas, maka perpajakan diharapkan juga 

dapat meningkatkan arus perdagangan dan investasi tersebut. Hal ini didasari dengan 

argumentasi bahwa penurunan tarif pajak di dalam P3B akan meningkatkan keinginan 

investor dalam menanamkan investasinya di negara tertentu karena dengan penghasilan yang 

sama, wajib pajak dikenakan pajak yang lebih kecil daripada pajak yang dikenakan dengan 

tarif normal. Efek selanjutnya dari penanaman investasi ini adalah meningkatnya arus 

perdagangan antara negara asal/domisili wajib pajak dengan negara sumber penghasilan 

dimana wajib pajak tersebut mendapatkan penghasilan. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tentang P3B dan pengaruhnya terhadap arus perdagangan 

dan investasi, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk  mengetahui  peta P3B yang telah dilakukan antara Indonesia dengan negara mitra. 

Peta ini mencakup jumlah negara yang telah melakukan persetujuan penghindaran pajak 

berganda dengan Indonesia. Disamping itu, peta tersebut juga menyangkut tarif pajak 

yang berlaku untuk masing-masing jenis passive income di negara-negara mitra P3B. 

2. Untuk mengidentifikasi pengaruh P3B terhadap arus perdagangan dan investasi antara 

Indonesia dengan negara mitra. 

3. Untuk memberikan rekomendasi terhadap proses negosiasi/renegosiasi P3B Indonesia. 
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1.3. Metodologi Penelitian 

1.3.1. Pemilihan Sampel 

Memilih sampel yaitu negara-negara mitra yang memiliki arus investasi dan 

perdagangan terbesar dengan Indonesia. Berdasarkan data yang ada maka negara yang 

menjadi sampel adalah Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, dan Cina. Namun 

mengingat keterbatasan data, dalam analisis ekonometri maka sampel negara Amerika 

Serikat dan Cina diganti dengan negara Hong Kong, Inggris, dan Malaysia. 

1.3.2. Metode Analisis 

Menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Model kualitatif adalah dengan 

membandingkan P3B antara Indonesia dengan negara mitra. Sedangkan pendekatan 

kuantitatif dengan menggunakan ekonometri untuk menganalisis pengaruh P3B terhadap arus 

investasi dan dengan menggunakan Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk 

menganalisis pengaruh P3B terhadap arus perdagangan. 

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini didasarkan atas model yang telah 

dikembangkan oleh Coupé et.al (2008) dan Ohno (2010). Dalam model tersebut digunakan 

P3B sebagai variabel dummy yang berfungsi untuk melihat pengaruh perjanjian pajak 

internasional terhadap PMA. Berdasarkan hasil penelitan sebelumnya serta dua model yang 

telah dikembangkan di atas, maka model empirik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebahgai berikut. 

		����� 	� 	�	 		
�			����� 		 	
�		����� 			
�		����� 		 		��			���� 				���     (1) 

Dimana ����� merupakan nilai PMA dari negara �  atau negara mitra ke Indonesia, 

����� merupakan nilai PDB negara mitra, ����� adalah ongkos perdagangan yang ada di 

negara mitra, dan �����	 merupakan nilai tukar mata uang negara mitra terhadap mata uang 

Dollar Amerika. Sementara �, 
, ���	�	 adalah koefisien. Variabel ��� sendiri merupakan 

variabel dummy. Sedangkan � merupakan banyaknya jumlah dummy yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Untuk menganalisisnya maka dilakukan analisis dampak tax treaty secara parsial 

dengan memanfaatkan suatu alat yaitu Global Trade Analysis Project (GTAP). GTAP 

merupakan suatu database (termasuk software) perdagangan internasional, dikembangkan di 

Purdue University, Amerika Serikat, yang sering digunakan untuk melihat dampak 
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liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian negara tertentu maupun dunia secara 

keseluruhan. 

2. Gambaran Umum 

Pembahasan dilakukan terlebih dahulu dengan menguraikan tentang data gambaran 

umum beberapa variabel, termasuk data tentang P3B dengan negara mitra.  Beberapa data  

tersebut antara lain produk domestik bruto (PDB), ekspor-impor, penanaman modal asing 

atau foreign direct investment (FDI) serta data perjanjian P3B antara negara mitra dan 

Indonesia. Menurut Ohno (2010), PDB merupakan fungsi dari FDI. Baik PDB dalam negeri 

maupun dari negara mitra akan menentukan inbound FDI. PDB yang tercatat pada tahun 

2010 dari lima negara mitra dagang Indonesia mencapai 44,3% dari total PDB dunia. 

Meningkatnya PDB pada kelima negara mitra dagang tersebut akan mempengaruhi tingkat 

FDI yang ada di Indonesia. Besarnya PDB pada masing-masing negara tersebut dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Tabel 1 

Produk Domestik Bruto Tahun 2010 

  Nominal dalam juta USD 

No Negara Jumlah Persentase 

1 China            5.878.629  9,3% 

2 Indonesia                706.558  1,1% 

3 Jepang            5.497.813  8,7% 

4 Korea Selatan            1.014.483  1,6% 

5 Singapura                222.699  0,4% 

6 Amerika Serikat          14.582.400  23,1% 

7 Negara Lainnya          35.146.241  55,7% 

  Total    63.048.823,00  100,0% 

Sumber : World Bank 2011, diolah.  

 

Secara teori, faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dapat berasal dari sisi 

penawaran dan dari sisi permintaan. Harga ekspor, nilai tukar riil, pendapatan dunia (PDB) 

dan kebijakan devaluasi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dari sisi 

permintaan. Sedangkan dari sisi penawaran,  harga ekspor, harga domestik, nilai tukar riil, 

kapasitas produksi yang bisa diproduksi melalui investasi, impor bahan baku, dan kebijakan 

deregulasi ekspor adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor (Krugman, 2000). 
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Di sisi lain, pendapatan yang diperoleh para pelaku usaha dari transaksi ekspornya 

akan mempengaruhi besarnya impor Indonesia. Sebagian besar perusahaan melakukan impor 

untuk membeli bahan baku, bahan penolong, dan barang modal untuk memproduksi barang-

barang ekspor. Dengan demikian, semakin besar pendapatan ekspornya, semakin besar pula 

daya beli perusahaan tersebut untuk mengimpor. Di samping itu, PDB suatu negara juga turut 

mempengaruhi besarnya impor negara tersebut. Semakin tinggi PDB Indonesia, tentunya 

semakin besar pula daya beli rumah tangga dan perusahaan di Indonesia untuk mengimpor 

barang-barang konsumsi dan barang-barang untuk keperluan produksi (Krugman, 2000). 

Besarnya nilai ekspor maupun impor (trade openness) akan mempengaruhi nilai FDI 

yang ada pada suatu negara. Tingkat openness yang menurut Ohno (2010) didefinisikan 

dengan penjumlahan impor dan ekspor dibagi PDB dapat berdampak positif maupun negatif 

terhadap FDI. Besarnya nilai ekspor dan impor pada lima mitra dagang utama Indonesia 

dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 

Nilai Ekspor-Impor Tahun 2010 

  
Nominal dalam juta USD 

No Negara Ekspor Impor 

1 China      1.577.754,00       1.396.195,00  

2 Indonesia          157.823,50           132.098,60  

3 Jepang          769.772,80           694.051,70  

4 Korea Selatan          466.383,60           425.212,20  

5 Singapura          351.867,10           310.790,90  

6 Amerika Serikat      1.278.216,90       1.968.759,00  

  Total      4.601.817,90       4.927.107,40  

Sumber : CEIC, diolah  

 

Berdasarkan data pada tabel 2, dengan nilai PDB sebesar USD 706.558 juta sementara 

nilai ekpor dan impornya USD 289.922,1 juta, maka tingkat trade openness Indonesia 

mencapai 41%. Jika dibandingkan dengan Jepang dan Amerika yang  hanya sebesar 27% dan 

22% , Indonesia memiliki tingkat trade openness yang lebih besar. Namun jika dibandingkan 

dengan China, Korea Selatan, dan Singapura yang masing-masing mencapai 51%, 88%, dan 

298% maka tingkat trade openness Indonesia tergolong kecil. 
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Di samping gambaran trade openness yang tercermin dari data ekspor-impor dan 

PDB masing-masing negara tersebut, perlu juga diperhatikan gambaran nilai penanaman 

modal asing dari kelima negara tersebut. Dari data yang ada pada tabel 3, terlihat bahwa nilai 

PMA terbesar adalah Singapura kemudian disusul Jepang, China, Korea Selatan dan terakhir 

Amerika Serikat. Jika dibandingkan antara data PMA dengan data gambaran trade openness 

dari masing-masing negara tersebut, terlihat akan adanya korelasi antara besarnya tingkat 

trade openness dengan tingginya investasi yang masuk ke Indonesia. Semakin tinggi tingkat 

trade openness, semakin besar nilai PMA yang masuk ke Indonesia. Dari data tersebut 

terlihat, meskipun PDB Amerika Serikat mencapai lebih dari 23% PDB dunia, tetapi karena 

trade openness-nya rendah, maka dampak outbound FDI-nya rendah, termasuk nilai PMA 

Amerika yang masuk ke Indonesia juga tergolong rendah. 

Tabel 3 

Penanaman Modal Asing Tahun 2011 

  
Dalam juta USD 

No Negara Jumlah Persentase 

1 China                  290,32  1,6% 

2 Jepang               4.710,25  25,9% 

3 Korea Selatan                  265,88  1,5% 

4 Singapore               8.179,80  45,0% 

5 USA                     39,57  0,2% 

6 Negara Lainnya               4.673,08  25,7% 

  Total            18.158,90  100,0% 

Sumber : CEIC, diolah  

Selain data-data kuantitatif seperti tersebut di atas, data lainnya yang bersifat kualitatif 

yang sangat perlu dalam penelitian ini adalah data P3B dengan negara mitra. Sampai dengan 

pertengahan tahun 2012, Indonesia telah melakukan perjanjian P3B dengan 60 negara mitra. 

Perjanjian P3B tersebut tidak hanya dilakukan terhadap negara-negara maju, tetapi juga 

dengan negara-negara berkembang. Bahkan Indonesia pernah melakukan perjanjian P3B 

dengan negara Mauritius, sebuah negara kepulauan yang terletak di sebelah barat daya 

Samudera Hindia. Perjanjian P3B dengan Mauritius diputus sepihak oleh Indonesia pada 

tahun 2005 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal pajak No SE-06/PJ.3/2004 yang berlaku 

efektif 1 Januari 2005 (Setyawan, 2007). Berdasarkan tabel 4, ruang lingkup P3B lebih 

banyak meliputi perjanjian yang menyangkut pembagian kewenangan perpajakan atas pajak 

yang menyangkut pembayaran bunga, royalti, deviden, dan pajak atas laba cabang. 
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Tabel 4 

Tarif Pajak dengan Treaty Partners 

No Negara Interest Royalties 

Dividen 
Branch 

Profit Tax 

Berlaku 

Efektif Portofolio 
Penyertaan  

Langsung 

1 Algeria 15% 15% 15% 15% 10% 01/01/2001 

2 Australia 10% 15% 15% 15% 15% 01/07/1993 

3 Austria 10% 10% 15% 10% 12% 01/01/1989 

4 Bangladesh 10% 10% 15% 10% 10% 01/01/2007 

5 Belgium 10% 10% 15% 10% 10% 01/01/1975 

6 Brunai Darusalam 15% 15% 15% 15% 10% 01/01/2003 

7 Bulgaria 10% 10% 15% 15% 15% 01/01/1993 

8 Canada 10% 10% 15% 10% 15% 01/01/1980 

9 Czech 12,5% 12,5% 15% 10% 12,5% 01/01/1997 

10 China 10% 10% 10% 10% 10% 01/01/2004 

11 Denmark 10% 15% 20% 10% 15% 01/01/1987 

12 Egypt 15% 15% 15% 15% 15% 01/01/2003 

13 Finland 10% 15% 15% 10% 15% 01/01/1990 

14 France 15% 10% 15% 10% 10% 01/01/1981 

15 Germany 10% 15% 15% 10% 10% 01/01/1992 

16 Hungary 15% 15% 15% 15% Tidak ada 01/01/1994 

17 India 10% 15% 15% 10% 10% 01/01/1988 

18 Italy 10% 15% 15% 10% 12%  01/01/2011 

19 Iran 10% 12% 7% 7% 7% 01/01/1996 

20 Japan 10% 10% 15% 10% 10% 01/01/1983 

21 Jordan 10% 10% 10% 10% Tidak ada 01/01/1999 

22 Korea Selatan   10% 15% 15% 10% 10% 01/01/1990 

23 Korea Utara 10% 10% 10% 10% 10% 01/01/2005 

24 Kuwait 5% 20% 10% 10% 10% 01/01/1999 

25 Luxembourg 10% 12,5% 15% 10% 10% 01/01/1995 

26 Malaysia 10% 10% 10% 10% 10,0% 01/01/1987 

27 Mexico 10% 10% 10% 10% 10% 01/01/2005 

28 Mongolia 10% 10% 10% 10% 10% 01/01/2001 

29 

Netherlands 

(2004) 10% 10% 15% 10% 10% 01/01/1971 

30 New Zealand 10% 15% 15% 15% Tidak ada 01/01/1989 

31 Norway 10% 15% 15% 15% 15% 01/01/1991 

32 Pakistan 15% 15% 15% 10% 10% 01/01/1991 

33 Philippines 15% 15% 20% 15% 20% 01/01/1983 

34 Poland 10% 15% 15% 10% 10% 01/01/1994 

35 Portugal 10% 10% 10% 10% 10% 01/01/2008 
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      Lanjutan............. 

No Negara Interest Roralties 
Dividen 

Branch 

Profit Tax 

Berlaku 

Efektif Portfolio 
Penyertaan  

Langsung 

36 Qatar 10% 5% 10% 10% 10% 01/01/2008 

37 Romania 12,5% 13% 15% 12,5% 12,5% 01/01/2000 

38 Russia 15% 15% 15% 15% 12,5% 01/01/2003 

39 Saudi Arabia * n/a n/a Tidak ada Tidak ada Tidak ada 01/01/1989 

40 Saychelles 10% 10% 10% 10% Tidak ada 01/01/2001 

41 Singapore 10% 15% 15% 10% 15% 01/01/1992 

42 Slovak 10% 15% 10% 10% 10% 01/01/2002 

43 South Africa 10% 10% 15% 10% 10% 01/01/1999 

44 Spain 10% 10% 15% 10% 10% 01/01/2000 

45 Sri Lanka 15% 15% 15% 15% sesuai UU 

domestik 

01/01/1995 

46 Sudan 15% 10% 10% 10% 10% 01/01/2001 

47 Sweden 10% 15% 15% 10% 15% 01/01/1990 

48 Switzerland 10% 12,5% 15% 10% 10% 01/01/1990 

49 Syiria 10% 20% 10% 10% 10% 01/01/1999 

50 Thaipei/Taiwan 10% 10% 10% 10% 5% 01/01/1996 

51 Thailand 

(2004)** 

RI= 15%, 

Thai= 25% 

10% RI= 15%, 

Thai= 25% 

RI= 15%, 

Thai= 15% 

Sesuai UU 

Domestik 

01/01/1983 

52 Tunisia 12% 15% 12% 12% 12% 01/01/1994 

53 Turkey 10% 10% 15% 10% 15% 01/01/2001 

54 UAE (United 

Arab Emirates) 

5% 5% 10% 10% 5% 01/01/2000 

55 Ukraine 10% 10% 15% 10% 10% 01/01/1999 

56 United 

Kingdom 

(1995) 

10% 15% 15% 10% 10% 01/01/1976 

57 United States 

of America 

(1997) 

10% 10% 15% 10% 10% 01/02/1991 

58 Uzbekistan 10% 10% 10% 10% 10% 01/01/1999 

59 Venezuela 10% 20% 15% 10% 10% 01/01/2001 

60 Vietnam 15% 15% 15% 15% 10% 01/01/2000 

* P3B antar Indonesia dengan Saudi Arabia hanya mengatur mengenai transportasi penerbangan dalam jalur 

internasional 
 

** Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 2 P3B RI - Thailand, terdapat perbedaan tarif atas bunga 

Sumber: pajak.go.id, diolah. 
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3. Perbandingan P3B Indonesia dengan Lima Negara Mitra Berdasarkan Objek 

Dalam Perjanjian 

Objek perjanjian perpajakan adalah jenis-jenis pajak yang ada di masing-masing 

negara yang tercakup oleh perjanjian perpajakan, dan jenis-jenis penghasilan yang diperoleh 

dan yang diterima oleh orang atau badan yang tercakup perjanjian perpajakan, serta 

bagaimana perlakuan perpajakan atas jenis-jenis penghasilan tersebut. Sehubungan dengan 

perlakuan perpajakan atas jenis-jenis penghasilan yang tercakup perjanjian perpajakan, 

perjanjian perpajakan hanya mengatur prinsip-prinsip pemajakan yang dapat diterapkan di 

kedua negara. Adapun mengenai bagaimana cara melaksanakan prinsip-prinsip pemajakan 

tersebut di masing-masing negara, akan sangat tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang 

diatur dalam perundang-undangan pajak masing-masing negara. 

3.1. Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) 

Ketentuan mengenai bentuk usaha tetap dalam suatu perjanjian perpajakan sangat 

penting artinya karena bertalian erat dengan hak negara sumber untuk mengenakan pajak atas 

laba usaha (business profits) yang diterima atau diperoleh perusahaan yang merupakan 

penduduk (resident) dari negara mitranya. Berdasarkan ketentuan perjanjian perpajakan, 

negara sumber dapat mengenakan pajak atas laba usaha yang diterima atau diperoleh 

perusahaan yang merupakan penduduk dari negara mitranya hanya apabila perusahaan 

tersebut melakukan kegiatan atau usaha melalui bentuk usaha tetap yang ada di negara 

sumber. 

3.1.1. Pengertian Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) 

Kehadiran bentuk usaha tetap merupakan syarat dapat tidaknya negara sumber 

mengenakan pajak atas laba usaha yang diperoleh atau diterima dari negara itu oleh 

perusahaan yang merupakan penduduk dari negara mitranya (sebagai negara domisili). 

Karena itu, pengertian bentuk usaha tetap sangat penting artinya karena pengertian tersebut 

dipakai sebagai ukuran untuk menentukan ada tidaknya bentuk usaha tetap di suatu negara. 

Pengertian bentuk usaha tetap (permanent establishment) di dalam perjanjian perpajakan 

tergantung kepada pengertian yang diatur dalam masing-masing perjanjian perpajakan yang 

bersangkutan. 

Pada umumnya, bentuk usaha tetap (permanent establishment) didefinisikan sebagai 

suatu tempat tertentu dimana seluruh atau sebagian usaha perusahaan (luar negeri) dijalankan. 
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Ketentuan mengenai definisi bentuk usaha tetap (permanent establishment) tersebut diatur 

dalam Article 5 (1).  

Yang berbeda dari tiap-tiap perjanjian penghindaran pajak berganda adalah ruang 

lingkup dari bentuk usaha tetap (permanent establishment) sebagaimana pada umumnya 

diatur dalam Article 5 (2). Meskipun masing-masing perjanjian penghindaran pajak berganda 

mengatur ruang lingkup bentuk usaha tetap (permanent establishment) secara spesifik, namun 

terdapat beberapa kategori umum. Kategori-kategori yang terdapat dalam perjanjian 

penghindaran pajak berganda Indonesia dengan ke-5 negara mitra yaitu: tempat manajemen 

(place of management), cabang (branch), kantor (office), pabrik (factory), ruang kerja 

(workshop), serta pertambangan, ladang minyak atau gas, tempat penggalian atau tempat 

lainnya untuk pengambilan sumber kekayaan alam, anjungan pengeboran minyak (a mine, an 

oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources).  

Kategori pertanian atau perkebunan (farm or plantation) terdapat dalam perjanjian 

penghindaran pajak berganda Indonesia dengan Singapura, Jepang, Amerika Serikat, dan 

China, namun tidak dimasukkan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia 

dengan Korea Selatan. Kategori “lokasi bangunan, proyek konstruksi, instalasi atau proyek 

perakitan atau kegiatan-kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan proyek tersebut” 

(building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in 

connection therewith) diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia dengan 

ke-5 negara mitra, namun ketentuan terkait jangka waktu berbeda satu dengan yang lain. 

Jangka waktu yang dimaksud adalah batas waktu minimal berlangsungnya proyek tersebut 

untuk dapat memenuhi kriteria bentuk usaha tetap (permanent establishment), atau dikenal 

juga dengan istilah time test. Perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia dengan 

Singapura menetapkan jangka waktu lebih dari 183 hari. Sementara itu, P3B dengan Jepang, 

Korea dan China menetapkan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Sedangkan P3B dengan 

Amerika Serikat menetapkan jangka waktu yang lebih singkat yaitu lebih dari 120 hari.  

Selain kategori tersebut di atas, terdapat pula kategori pemberian jasa (furnishing of 

services) termasuk jasa konsultan yang diberikan oleh penduduk (resident) negara mitra 

(sebagai negara domisili) oleh karyawan atau pegawai lainnya dimana kegiatan itu 

berlangsung di Indonesia, atau sebaliknya, apabila melampaui jangka waktu tertentu (time 

test). Time test untuk kegiatan pemberian jasa tersebut dalam P3B Indonesia dengan ke-5 

negara mitra adalah sebagaimana dalam tabel 5 sebagai berikut: 
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Tabel 5 

Peraturan Time Test dalam P3B dengan Negara Mitra 

Negara Time test 

Singapura Lebih dari 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

Jepang  Lebih dari 6 bulan dalam jangka waktu 12 bulan 

Amerika Serikat Lebih dari 120 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

Korea Selatan Lebih dari 3 bulan dalam jangka waktu 12 bulan 

China Lebih dari 6 bulan dalam jangka waktu 12 bulan 

Sumber: Dokumen P3B, diolah. 

Dalam penghitungan jangka waktu tersebut, kegiatan pemberian jasa tidak perlu 

dilakukan berturut-turut, tetapi dapat dilakukan berselang-seling, yang penting jumlahnya 

melampaui jangka waktu sebagaimana diatur dalam P3B. 

Dalam P3B Indonesia dengan Jepang, pemberian jasa yang dapat dianggap sebagai 

bentuk usaha tetap hanya pemberian jasa yang ada hubungannya dengan proyek konstruksi 

dan instalasi. Dalam P3B Indonesia dengan Amerika Serikat, BUT meliputi juga gudang 

(warehouse). Sedangkan dalam P3B Indonesia dengan China, terdapat beberapa kategori 

yang spesifik yaitu: gudang yang berhubungan dengan orang yang menyediakan fasilitas 

penyimpanan bagi orang lain (a warehouse in relation to a person providing storage facilities 

for others); bangunan yang digunakan sebagai outlet penjualan (premises used as sales 

outlet); serta kilang pengeboran atau kapal yang digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi 

sumber daya alam yang berada atau beroperasi selama lebih dari 6 bulan (drilling rig or 

working ship used for exploration or exploitation of natural resources which exists or 

continues for more than six months).  

3.1.2. Agen yang tidak berdiri sendiri (dependent agent) sebagai bentuk usaha tetap 

Termasuk dalam pengertian bentuk usaha tetap adalah agen yang tidak berdiri sendiri 

(dependent agent), yaitu orang pribadi atau badan yang bertindak atas nama perusahaan yang 

berkedudukan di negara mitra (sebagai negara domisili) atau sebaliknya yang: 

a. Memiliki wewenang dan lazim menggunakannya di negara sumber untuk berunding dan 

menutup kontrak-kontrak untuk dan atas nama perusahaan, kecuali kegiatan-kegiatannya 

hanya terbatas pada pembelian barang-barang atau barang dagangan bagi perusahaan; 
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b. Tidak memiliki wewenang tersebut di atas, tetapi lazim mengurus di negara sumber 

persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan dan secara teratur 

melakukan penyerahan barang-barang atau barang dagangan tersebut untuk atau atas 

nama perusahaan. 

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas juga diatur dalam P3B Indonesia dengan ke-5 

negara mitra, dan kesemuanya menggunakan UN Model yang memberikan batasan yang 

lebih luas dibandingkan dengan OECD Model. UN Model meliputi butir (a) dan (b) tersebut 

di atas, sedangkan OECD Model hanya mencakup butir (a) saja. 

3.1.3. Bentuk usaha tetap dari perusahaan asuransi 

Suatu perusahaan asuransi yang berkedudukan di negara mitra, kecuali dalam hal 

reasuransi, akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan 

asuransi tersebut menarik premi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai atau 

agen yang tidak berdiri sendiri. Sebaliknya suatu perusahaan asuransi yang berkedudukan di 

Indonesia, kecuali dalam hal reasuransi, akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di 

negara mitra apabila perusahaan asuransi tersebut menarik premi atau menanggung risiko di 

negara mitra, melalui pegawai atau agen yang tidak berdiri sendiri.  

Ketentuan di atas juga diatur dalam P3B Indonesia dengan ke-5 negara mitra. 

Terdapat modifikasi pada P3B Indonesia dengan Amerika Serikat, dimana ketentuan 

mengenai pegawai atau agen yang tidak berdiri sendiri tidak diatur. Hal ini memberikan 

kelonggaran dalam penerapannya. Karena tidak dibatasi pada pegawai atau agen yang tidak 

berdiri sendiri, maka berdasarkan P3B Indonesia dengan Amerika Serikat, kegiatan menarik 

premi atau menanggung risiko yang dilakukan oleh agen yang berdiri sendiri (independent 

agent) juga dianggap memiliki bentuk usaha tetap. Ketentuan terkait badan usaha tetap dari 

perusahaan asuransi diatur dalam UN Model (yang kemudian diadopsi dalam RI Model) 

namun tidak diatur dalam OECD Model. 

3.1.4. Agen yang berdiri sendiri (independent agent) 

Terkait dengan agen yang berdiri sendiri (independent agent), P3B memuat ketentuan 

bahwa “suatu perusahaan tidak dianggap memiliki bentuk usaha tetap semata-mata karena 

perusahaan tersebut menjalankan bisnis di negara domisili melalui broker, agen komisi umum 

atau agen lainnya yang mempunyai status independen, dimana orang tersebut bertindak 

dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim”.  
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“An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment 

in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State 

through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, 

where such persons are acting in the ordinary course of their business.” 

Selanjutnya, terdapat klausul tambahan yang mengatur bahwa apabila aktivitas dari 

agen tersebut sepenuhnya atau hampir sepenuhnya untuk dan atas nama perusahaan, dia tidak 

dapat dianggap sebagai agen yang berdiri sendiri. Klausul ini untuk memberikan penegasan 

tentang pengertian independensi dari suatu agen. 

“However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on 

behalf of the enterprise, he shall not be considered an agent of an independent status within 

the meaning of this paragraph.” 

Ketentuan tersebut di atas diatur dalam P3B Indonesia dengan ke-5 negara mitra 

kecuali Amerika Serikat. P3B Indonesia dengan Amerika Serikat tidak membedakan antara 

agen yang tidak berdiri sendiri (dependent agent) dengan agen yang berdiri sendiri 

(independent agent). 

3.1.5. Status perusahaan yang dikuasai perusahaan lain atau menguasai perusahaan 

lain dalam kaitannya dengan pengertian badan usaha tetap 

Apabila dalam kenyataan, suatu perusahaan yang berkedudukan di negara mitra 

menguasai atau dikuasai oleh perusahaan yang berkedudukan di Indonesia (baik melalui 

bentuk usaha tetap atau tidak), atau sebaliknya, perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut 

tidak akan dengan sendirinya merupakan bentuk usaha tetap dari perusahaan yang menguasai 

atau dikuasainya. Dengan demikian, anak perusahaan atau induk perusahaan tidak dapat 

dianggap sebagai badan usaha tetap. 

“The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled 

by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business 

in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of 

itself make either company a permanent establishment of the other.” 

 Ketentuan tersebut di atas diatur dalam P3B Indonesia dengan ke-5 negara mitra kecuali 

Amerika Serikat. 

 



15 

 

3.2. Penghasilan Dari Harta Tak Gerak (Income From Immovable Properties) 

Pemajakan atas penghasilan dari harta tak gerak (immovable property) diatur dalam 

pasal yang mengatur mengenai penghasilan dari harta tak gerak (income from immovable 

property, yang kadang-kadang sebagai judul pasalnya dipakai istilah income from real 

property). Pasal ini ada hubungannya dengan pasal yang mengatur mengenai keuntungan dari 

pemindahtanganan harta (capital gains). 

3.2.1. Pengertian penghasilan dari harta tak gerak 

Dalam pengertian penghasilan dari harta tak gerak, meliputi penghasilan yang 

diterima dari penggunaan secara langsung, penyewaan, atau penggunaan harta tak gerak 

dalam bentuk apa pun. Ketentuan tersebut berlaku pula terhadap penghasilan perusahaan dan 

terhadap penghasilan harta tak gerak yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan bebas. 

Termasuk pula dalam pengertian penghasilan dari harta tak gerak adalah penghasilan dari 

pertanian/perkebunan atau kehutanan. 

Dalam P3B Indonesia dengan ke-5 negara mitra, ketentuan mengenai pengertian 

penghasilan dari harta tak gerak diatur dalam Article 6. Dari ke-5 P3B tersebut, ketentuan 

mengenai pengertian penghasilan dari harta tak gerak diatur seragam kecuali dalam P3B 

Indonesia dengan Singapura dan Amerika Serikat.  

Secara umum, P3B mengatur bahwa istilah harta tak gerak (immovable property) 

harus mengandung pengertian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara 

tempat harta tak gerak tersebut berlokasi. Istilah ini harus dalam hal apapun meliputi aksesori 

harta tak gerak, hewan ternak dan peralatan yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan, 

hak-hak dimana ketentuan dalam hukum umum mengenai harta tak gerak berlaku, hak pakai 

hasil atas harta tak gerak, serta hak atas pembayaran tetap atau variabel sebagai pertimbangan 

untuk kerja, atau hak untuk bekerja, kandungan mineral, sumber-sumber dan sumber daya 

alam lainnya. Kapal dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tak gerak karena ada 

ketentuan tersendiri yang mengatur tentang kapal dan pesawat udara yang beroperasi lintas 

negara.  

 

The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the laws of the 

Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case 
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include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in 

agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting immovable 

property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as 

consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other 

natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property. 

Dalam P3B Indonesia dengan Singapura, ketentuan umum tersebut di atas diperluas 

dengan menambahkan sumur minyak atau gas, penggalian dan tempat-tempat lain atau 

ekstraksi sumber daya alam termasuk kayu atau hasil hutan lainnya (oil or gas wells, quarries 

and other places or extraction of natural resources including timber or other forest produce). 

Sedangkan dalam P3B Indonesia dengan Amerika Serikat, ketentuan mengenai 

pengertian penghasilan dari harta tak gerak jauh lebih sempit dari ketentuan umum tersebut di 

atas. Penghasilan dari harta tak gerak yang diatur dalam P3B antara Indonesia dengan 

Amerika Serikat hanya meliputi penghasilan yang berkaitan dengan operasi pertambangan, 

sumur minyak atau gas, tambang, atau sumber daya alam lainnya dan keuntungan yang 

diperoleh dari penjualan, pertukaran, atau pelepasan hak atas harta tak gerak tersebut atau 

dari timbulnya hak atas penghasilan tersebut. P3B Indonesia dengan Amerika Serikat 

memberikan batasan bahwa bunga atas hutang yang dijamin dengan harta tak gerak atau 

dijamin dengan hak yang menimbulkan penghasilan sehubungan dengan pengoperasian 

tambang, penggalian, atau sumber daya alam lainnya tidak dianggap sebagai penghasilan dari 

harta tak gerak. 

Income from immovable property, including income in respect of the operation of mines, oil 

or gas wells, quarries, or other natural resources and gains derived from the sale, exchange, 

or other disposition of such property or of the right giving rise to such income, may be taxed 

by the Contracting State in which such immovable property, mines, oil or gas wells, quarries, 

or other natural resources are situated. For purposes of this Convention, interest on 

indebtedness secured by immovable property or secured by a right giving rise to income in 

respect of the operation of mines, quarries, or other natural resources shall not be regarded 

as income from immovable property. 

3.2.2. Perlakuan perpajakan terhadap penghasilan dari harta tak gerak 

Perjanjian perpajakan memberikan hak kepada negara sumber, yaitu tempat dimana 

harta tak gerak itu terletak, untuk mengenakan pajak atas hasil-hasil yang berasal dari harta 
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tak gerak. Berdasarkan hak yang diberikan ini, apabila harta tak gerak yang dimaksud terletak 

di Indonesia, Indonesia dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh sehubungan 

dengan harta tak gerak tersebut. Pelaksanaan pemajakannya akan mengikuti prosedur 

pemajakan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini diatur secara seragam dalam ke-5 P3B 

Indonesia dengan negara mitra. 

3.3. Sumber Penghasilan 

Berbeda dengan P3B Indonesia dengan negara mitra lainnya, P3B Indonesia dengan 

Amerika Serikat dalam Article 7 mengatur secara spesifik tentang sumber penghasilan yang 

berasal dari dividen, bunga, royalti, harta tak gerak, penyewaan harta bergerak (selain kapal 

atau pesawat terbang atau peti kemas yang digunakan dalam lalu lintas internasional), dan 

pemberian jasa personal (baik sebagai karyawan maupun dalam kapasitas independen), serta 

penjualan, pertukaran dan pengalihan hak atas harta bergerak dan tak gerak.   

Ketentuan ini diadakan untuk menentukan di negara mana letak dari sumber 

penghasilan dari jenis penghasilan yang bersangkutan. Adapun penentuan mengenai letak 

sumber penghasilan adalah sebagai berikut. 

a. Dividen yang dibayarkan oleh seorang penduduk (resident) dari suatu negara yang 

terikat perjanjian perpajakan akan dianggap sebagai penghasilan yang berasal dari 

negara itu. 

b. Bunga akan dianggap sebagai penghasilan yang berasal dari suatu negara yang terikat 

perjanjian perpajakan, jika bunga itu dibayar oleh negara itu, bagian politik atau 

pemerintah daerah dari negara itu, atau dibayar oleh penduduk (resident) negara itu. 

Dalam hal suatu badan pembayar bunga (apakah yang bersangkutan merupakan 

penduduk atau bukan dari salah satu negara yang terikat perjanjian perpajakan), 

memiliki bentuk usaha tetap (permanent establishment) di salah satu negara yang terikat 

perjanjian perpajakan, dan bunga itu dibebankan oleh bentuk usaha tetap tersebut, bunga 

yang bersangkutan akan dianggap berasal dari negara tempat bentuk usaha tetap berada. 

c. Royalti yang dibayarkan untuk penggunaan, atau hak menggunakan harta atau 

kepentingan-kepentingan yang terletak di salah satu negara yang terikat perjanjian 

perpajakan akan dianggap berasal dari negara itu. 

d. Penghasilan dari harta tak gerak, termasuk penghasilan sehubungan dengan pengusahaan 

pertambangan, sumur minyak, sumur atau sumber alam (termasuk keuntungan yang 

diperoleh dari penjualan harta tersebut atau hak yang menimbulkan penghasilan 
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tersebut), akan dianggap sebagai penghasilan yang berasal dari salah satu negara yang 

terikat perjanjian perpajakan hanya jika harta tersebut terletak di negara itu. 

e. Penghasilan dari sewa harta gerak (movable property), selain kapal laut, pesawat udara 

atau kontainer yang dipergunakan dalam lalu lintas internasional, akan dianggap sebagai 

penghasilan yang berasal dari salah satu negara yang terikat perjanjian perpajakan hanya 

apabila harta tersebut terletak di negara itu. 

f. Penghasilan yang diperoleh seorang pribadi dari pekerjaannya dalam hubungan 

pekerjaan atau pekerjaan bebas, baik sebagai karyawan atau sebagai pekerja bebas, akan 

dianggap sebagai penghasilan yang berasal dari suatu negara yang terikat perjanjian 

perpajakan hanya apabila pekerjaan atau jasa yang bersangkutan dilakukan di negara itu. 

Penghasilan dari pekerjaan pribadi yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara 

yang dioperasikan oleh penduduk salah satu negara yang terikat perjanjian perpajakan 

dalam lalu lintas internasional akan dianggap sebagai penghasilan yang berasal dari 

negara itu jika diberikan oleh anggota dari regular complement kapal laut atau pesawat 

udara. 

g. Penghasilan dari penjualan, pertukaran atau pelepasan lainnya, suatu kepentingan 

(interest) dari suatu harta tetap yang terletak di Indonesia atau di Amerika Serikat, akan 

dianggap sebagai penghasilan yang berasal dari Indonesia atau dari Amerika Serikat. 

h. Penghasilan yang berasal dari laba usaha suatu bentuk usaha, termasuk penghasilan yang 

diperoleh dari harta tetap dan sumber alam, dividen, bunga, dan royalti yang mempunyai 

hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap, akan dianggap sebagai penghasilan yang 

berasal dari negara yang terikat perjanjian di mana bentuk usaha tetap itu berada. 

i. Jenis-jenis penghasilan lainnya akan ditentukan berdasarkan perundang-undangan 

negara masing-masing. Jika ketentuan mengenai sumber penghasilan menurut 

perundang-undangan negara yang satu berbeda dengan ketentuan menurut perundang-

undangan negara lainnya, atau apabila belum ada pengaturannya di salah satu negara 

yang terikat perjanjian perpajakan, maka untuk menghindarkan terjadi pajak ganda, 

kedua pejabat berwenang dari kedua negara akan berunding menentukan sumber 

penghasilan dari jenis penghasilan tersebut. 

3.4. Laba Usaha (Business Profits) 

Prinsip pemajakan atas penghasilan atau laba usaha (business profits) yang diterima 

atau diperoleh perusahaan luar negeri, yang merupakan penduduk negara mitra, adalah 

memberikan hak utama pemajakan kepada negara mitra. Negara sumber, yaitu negara tempat 



19 

 

di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha, dapat mengenakan pajak atas 

penghasilan atau laba usaha yang diterima atau diperoleh perusahaan luar negeri, yang 

merupakan penduduk atau berkedudukan di negara mitra, hanya apabila perusahaan tersebut 

mempunyai bentuk usaha tetap di negara sumber. 

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, dilihat dari sisi Indonesia misalnya, Indonesia 

(sebagai negara sumber) tidak berhak mengenakan pajak atas penghasilan atau laba usaha 

yang diterima atau diperoleh dari Indonesia oleh perusahaan yang merupakan penduduk 

negara mitranya (sebagai negara domisili) apabila perusahaan yang bersangkutan tidak 

melakukan kegiatan atau usaha melalui bentuk usaha tetapnya yang ada di Indonesia. 

Sebaliknya, dilihat dari sisi negara mitra, negara mitra (sebagai negara sumber) juga tidak 

dapat mengenakan pajak atas penghasilan atau laba usaha yang diterima atau diperoleh dari 

negara itu oleh perusahaan yang merupakan penduduk di Indonesia (sebagai negara domisili), 

apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan atau usaha melalui bentuk 

usaha tetapnya yang ada di negara mitra. 

The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless 

the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent 

establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits 

of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to 

that permanent establishment. 

Ketentuan umum ini dianut di dalam ke-5 P3B Indonesia dengan negara mitra, namun 

terdapat modifikasi pada P3B antara Indonesia dengan Amerika Serikat, Korea Selatan dan 

China. Dalam P3B Indonesia dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, ketentuan tersebut 

di atas diperluas dengan ditambahkannya klausul “... atau bersumber dari penjualan barang 

atau barang dagangan dengan jenis yang sama seperti yang dijual atau ditransaksikan melalui 

bentuk usaha tetapnya” (“... or derived from sources within such other Contracting State from 

sales of goods or merchandise of the same kind as those sold, or from other business 

transactions of the same kinds as those effected, through the permanent establishment”). 

Sedangkan dalam P3B Indonesia dengan China, persyaratan “melakukan kegiatan 

atau usaha melalui bentuk usaha tetapnya yang ada di negara mitra” dipertegas dengan 

menambahkan klausul “baik langsung maupun tidak langsung” (“directly or indirectly 

attributable to that permanent establishment”). Namun demikian, P3B tersebut juga 

mengatur bahwa ketentuan dimaksud hanya berlaku jika kegiatan bisnis dilakukan oleh 
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bentuk usaha tetapnya atau berkaitan dengan bentuk usaha tetapnya (“The provisions of this 

paragraph shall, however, not apply if the enterprise proves that the above activities are not 

undertaken by the permanent establishment or have no relation with the permanent 

establishment”). 

Dalam hal negara sumber berhak mengenakan pajak, yaitu karena perusahaan yang 

bersangkutan melakukan kegiatan atau usaha melalui bentuk usaha tetap di negara sumber, 

penghasilan atau laba yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas kepada penghasilan atau 

laba yang dianggap berasal (attributable) dari bentuk usaha tetap. Pengertian penghasilan 

atau laba yang berasal (attributable) dari bentuk usaha tetap dapat berupa: 

a. Penghasilan atau laba dari kegiatan atau usaha yang dilakukan bentuk usaha tetap 

sendiri; 

b. Penghasilan atau laba dari penjualan barang-barang atau barang dagangan yang 

dilakukan di negara sumber (yang langsung dilakukan oleh perusahaan yang 

berkedudukan di negara mitra kepada pembeli di negara sumber, tanpa melalui bentuk 

usaha tetapnya), yang sama atau jenisnya serupa (the same or similar kind) seperti yang 

dijual bentuk usaha tetap; 

c. Kegiatan usaha lainnya yang dijalankan di negara sumber (yang langsung dilakukan oleh 

perusahaan yang berkedudukan di negara mitra, kepada langganan di negara sumber, 

tanpa melalui bentuk usaha tetapnya), yang sama atau jenisnya serupa dengan kegiatan 

usaha lain yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.  

Menarik penghasilan perusahaan luar negeri sebagaimana diuraikan dalam butir b dan 

c menjadi penghasilan bentuk usaha tetapnya, merupakan penerapan suatu konsep yang 

dinamakan force of attraction rule concept dalam penentuan objek pajak bentuk usaha tetap. 

Terdapat beberapa perjanjian perpajakan yang tidak menerapkan konsep ini. Dari ke-5 P3B 

Indonesia dengan negara mitra, yang tidak menerapkan konsep force of attraction adalah P3B 

Indonesia dengan Jepang dan Singapura. P3B Indonesia dengan China menerapkan konsep 

ini dengan redaksi yang dimodifikasi sebagaimana telah diuraikan di atas. 

3.5. Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Dari Pengangkutan Laut Dan 

Pengangkutan Udara (Shipping And Air Transport) 

Perlakuan perpajakan atas penghasilan yang berasal dari pengangkutan laut dan 

pengangkutan udara (shipping and air transport) yang diatur dalam perjanjian perpajakan, 
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hanyalah yang menyangkut lalu lintas internasional, sedangkan untuk lalu lintas domestik 

tidak diatur. Perlakuan perpajakan atas penghasilan yang berasal dari pengangkutan laut dan 

pengangkutan udara (shipping and air transport) dalam lalu lintas internasional 

(international traffic), yang diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan yang 

berkedudukan di negara mitra (dalam kapasitasnya sebagai negara domisili, atau sebaliknya 

berkedudukan di Indonesia apabila Indonesia sebagai negara domisili) adalah sebagai berikut. 

a. Penghasilan yang berasal dari jalur lalu lintas internasional (international traffic) hanya 

akan dikenakan pajak di negara tempat perusahaan pelayaran atau penerbangan yang 

bersangkutan berkedudukan (negara domisili). 

b. Ketentuan tersebut pada butir a berlaku juga terhadap penghasilan yang diterima atau 

diperoleh oleh suatu perusahaan dari negara mitra (dalam kapasitasnya sebagai negara 

domisili, atau sebaliknya berkedudukan di Indonesia apabila Indonesia sebagai negara 

domisili) karena keikutsertaannya dalam gabungan-gabungan (participation in pools) 

dalam bentuk apa pun dari perusahaan yang berusaha di bidang pengangkutan laut dan 

pengangkutan udara, dalam kegiatan usaha bersama (joint business) atau dalam suatu 

perwakilan perusahaan internasional. 

Dalam P3B, ketentuan tersebut di atas diatur sebagai berikut. 

Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in 

international traffic shall be taxable only in that State.  

The provision of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a 

pool, a joint business or an international operation agency. 

Dalam beberapa perjanjian perpajakan, negara sumber yaitu negara tempat dimana 

kegiatan pengangkutan dalam jalur lalu lintas internasional dilakukan, diberikan hak untuk 

mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pengangkutan laut dalam jalur lalu 

lintas internasional sebesar lima puluh persen dari pajak yang seharusnya dikenakan. Dalam 

kajian ini, dari ke-5 P3B Indonesia dengan negara mitra, terdapat 2 P3B yang menerapkan 

ketentuan tersebut, yaitu P3B Indonesia dengan Singapura dan China.  

Dalam pengertian kegiatan pengangkutan laut dan pengangkutan udara, biasanya 

termasuk kegiatan-kegiatan tambahan, yang sedikit banyak kegiatan tersebut berhubungan 

dengan kegiatan pengangkutan orang dan barang. Dalam Commentary Pasal 8 dari Model 

Tax Convention on Income and on Capital, September 1992 Condensed Version, terbitan 
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OECD 1993, dinyatakan bahwa dalam cakupan kegiatan pengangkutan laut dan udara dalam 

lalu lintas internasional, termasuk kegiatan-kegiatan: 

a. Penjualan tiket penumpang atas nama perusahaan lain; 

b. Pengoperasian bus penjemputan yang menghubungkan pelabuhan udara dengan suatu 

kota; 

c. Advertensi dan propaganda komersial; 

d. Pengangkutan barang-barang dengan truk yang menghubungkan suatu depot dengan 

pelabuhan atau lapangan terbang. 

Dalam perkembangannya, kegiatan pengangkutan kontainer di daratan (inland 

transport), juga termasuk dalam pengertian pengangkutan laut dan udara dalam lalu lintas 

internasional. Dengan demikian, penghasilan yang diperoleh atau diterima perusahaan 

pelayaran atau perusahaan penerbangan dari persewaan kontainer sebagai pelengkap dari 

kegiatan pengangkutan laut dan udara dalam lalu lintas, termasuk dalam pengertian 

penghasilan yang diperoleh atau diterima dari pengangkutan laut dan udara dalam lalu lintas 

internasional. 

P3B Indonesia dengan Amerika Serikat memuat ketentuan mengenai penghasilan dari 

penggunaan atau pengelolaan kontainer, sebagaimana dimaksud di atas, sebagai penghasilan 

dari pengangkutan laur dan udara dalam lalu lintas internasional. Selain itu, P3B tersebut juga 

memasukkan ke dalam kategori tersebut penghasilan dari persewaan kapal laut atau pesawat 

dalam lalu lintas internasional yang dicarter dalam keadaan kosong (bare boat basis) maupun 

dalam keadaan secara penuh diawaki, dikuasai dan diperlengkapi oleh perusahaan pelayaran 

atau perusahaan penerbangan yang bersangkutan (full basis).   

Berbeda dengan P3B dengan negara mitra lainnya, P3B Indonesia dengan Korea 

Selatan memuat ketentuan mengenai PPN dibebaskan dalam hal perusahaan pelayaran atau 

perusahaan penerbangan Indonesia untuk kapal laut atau pesawat yang beroperasi dalam lalu 

lintas internasional.  

In respect of the operation of ships or aircraft in international traffic carried on by an 

enterprise of a Contracting State, that enterprise, if an enterprise of Indonesia, shall also be 

exempt from the value added tax in Korea and, if an enterprise of Korea, shall also be exempt 

from any tax similar to the value added tax in Korea which may hereafter be imposed in 

Indonesia. 
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3.6. Perlakuan Perpajakan Terhadap Perusahaan Yang Berhubungan Satu Sama Lain 

(Associated Enterprises) 

Perlakuan perpajakan terhadap transaksi yang dilakukan di antara perusahaan-

perusahaan yang berhubungan satu sama lain (mempunyai hubungan istimewa), misalnya 

antara induk perusahaan (parent company) dengan anak perusahaan (subsidiary), diatur 

dalam pasal yang mengatur mengenai perusahaan yang berhubungan (associated enterprises). 

Ketentuan yang mengatur tentang transaksi di antara perusahaan-perusahaan yang 

berhubungan satu sama lain adalah: 

a. Jika suatu perusahaan dari salah satu negara yang terikat perjanjian perpajakan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau 

permodalan suatu perusahaan di negara yang terikat perjanjian perpajakan lainnya; atau 

b. Orang pribadi atau badan yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung turut 

serta dalam pimpinan, pengawasan atau permodalan suatu perusahaan di salah satu 

negara yang terikat perjanjian perpajakan dan perusahaan di negara yang terikat 

perjanjian perpajakan lainnya. 

Maka jika terjadi hubungan perdagangan atau keuangan berdasarkan syarat-syarat yang 

ditetapkan antara mereka berbeda dengan syarat-syarat yang seharusnya ditetapkan dalam 

hubungan perdagangan atau keuangan di antara perusahaan-perusahaan yang bebas satu sama 

lain (tidak ada hubungan satu sama lainnya), setiap keuntungan yang seharusnya diterima 

oleh salah satu perusahaan sekiranya syarat-syarat itu tidak ada, tetapi tidak diperoleh karena 

adanya syarat-syarat dimaksud, dapat ditambahkan ke dalam keuntungan yang dapat 

dikenakan pajak dari perusahaan itu. 

Menurut Commentary OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, 

ruang lingkup ketentuan tersebut meliputi juga kasus pengecilan modal (thin capitalization) 

sehingga pihak fiskus tidak saja dapat menentukan besarnya tarif bunga pinjaman harus 

berdasarkan tarif bunga yang wajar (arm’s length rate), tetapi juga dapat menganggap suatu 

pinjaman sebagai penyertaan modal. 

Dalam P3B Indonesia dengan Korea Selatan, terdapat ketentuan yang tidak diatur 

dalam P3B Indonesia dengan negara mitra lainnya. Ketentuan tersebut merupakan ciri khas 
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dari RI Model dibandingkan dengan OECD Model maupun UN Model. Ketentuan tersebut 

mengamanatkan agar suatu negara tidak melakukan perubahan besarnya laba atau 

keuntungan dari suatu perusahaan akibat dari penyesuaian akibat adanya hubungan istimewa 

setelah batas waktu untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam ketentuan 

perpajakan domestik terlampaui.  

3.7. Perlakuan Perpajakan Atas Dividen 

Pada umumnya, dividen diartikan sebagai penghasilan dari saham-saham, saham-

saham pertambangan, saham-saham pendiri, atau hak-hak lain (bukan surat-surat piutang) 

yang ikut serta dalam pembagian laba, begitu juga penghasilan dari hak-hak perseroan 

lainnya, yang diperlakukan sama dalam pengenaan pajaknya sebagai penghasilan dari saham, 

oleh perundang-undangan negara di mana perseroan yang membagikan dividen 

berkedudukan. 

Dalam pengertian dividen, bukan hanya pembagian laba yang ditentukan dalam rapat 

umum pemegang saham tetapi termasuk pula setiap pemberian keuntungan lain dalam bentuk 

uang atau nilai uang, seperti saham bonus, keuntungan dari likuidasi perusahaan maupun 

disguised dividend. 

Pengertian dividen yang sebenarnya dapat dilihat dalam masing-masing perjanjian 

perpajakan yang berkenaan. Pada umumnya setiap perjanjian perpajakan selalu memuat 

ketentuan mengenai pengertian dividen. 

3.7.1. P3B Indonesia – Singapura  

The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not 

being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights 

which is subject to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State 

of which the company making the distribution is a resident.  

3.7.2. P3B Indonesia – Jepang  

The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not 

being debt claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights 

which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws 

of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident. 
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3.7.3. P3B Indonesia – Amerika Serikat 

Tidak didefinisikan. 

3.7.4. P3B Indonesia – Korea Selatan 

The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not 

being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights 

which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws 

of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident. 

3.7.5. P3B Indonesia – China 

The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not 

being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights 

which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the 

State of which the company making the distribution is a resident. 

Prinsip-prinsip pemajakan atas dividen adalah sebagai berikut. 

a. Dividen yang timbul dari salah satu negara yang terikat perjanjian perpajakan (negara 

sumber), yang dibayarkan (paid) kepada penduduk negara mitranya (negara domisili) 

akan dikenakan pajak di negara domisili.  

b. Negara sumber, yaitu tempat di mana perusahaan pembayar dividen berkedudukan, 

berdasarkan ketentuan perjanjian perpajakan, dapat juga mengenakan pajak atas dividen, 

tetapi tarifnya tidak boleh melebihi tarif yang telah disetujui di dalam perjanjian 

perpajakan. 

c. Dalam hal dividen yang dibayarkan mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha 

tetap (permanent establishment), pengenaan pajak atas dividen tidak tunduk kepada 

ketentuan mengenai pengenaan pajak atas dividen, tetapi tunduk kepada ketentuan 

mengenai pemajakan atas laba usaha. Dengan demikian, dividen tersebut dianggap 

sebagai bagian penghasilan dari bentuk usaha tetap. 

Besarnya tarif pajak atas dividen dan tarif pajak atas penghasilan kena pajak bentuk 

usaha tetap setelah pajak, yang berlaku di negara sumber, adalah sebagaimana dalam tabel 6 

sebagai berikut: 
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Tabel 6 

Tarif Pajak atas Dividend dan Penghasilan BUT 

P3B dengan Negara Tarif Pajak atas Dividen Tarif Pajak atas Penghasilan 

Kena Pajak BUT setelah 

Pajak 
Portofolio Penyertaan Modal 

Langsung 

Singapura 15% 10% 15% 

Jepang 15% 10% 10% 

Amerika Serikat 15% 10% 15% 

Korea Selatan 15% 10% 10% 

China 10% 10% 10% 

Sumber: Dokumen P3B, diolah. 

 

3.8. Perlakuan Perpajakan Atas Bunga 

Pada umumnya bunga diartikan sebagai penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, 

baik yang dijamin dengan hipotik atau tidak, baik yang mempunyai hak atas pembagian laba 

atau tidak, dan pada khususnya, penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan 

penghasilan dari obligasi atau surat-surat utang termasuk premi dan hadiah yang terikat pada 

obligasi maupun surat-surat utang tersebut, demikian pula penghasilan yang oleh undang-

undang perpajakan dari negara di mana penghasilan itu timbul dipersamakan dengan 

penghasilan dari peminjaman utang, termasuk bunga atas penjualan yang pembayarannya 

dilakukan kemudian. 

Prinsip-prinsip pemajakan atas bunga adalah sebagai berikut: 

a. Bunga yang berasal dari salah satu negara yang terikat perjanjian perpajakan (negara 

sumber), yang dibayarkan (paid) kepada penduduk negara mitranya (negara domisili) 

akan dikenakan pajak di negara domisili.  

b. Namun demikian, negara sumber, yaitu negara tempat dari mana bunga berasal, dapat 

juga mengenakan pajak atas bunga, tetapi tarifnya tidak boleh melebihi tarif yang telah 

disetujui di dalam perjanjian perpajakan.  

c. Dalam hal bunga yang dibayarkan mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha 

tetap (permanent establishment), pengenaan pajak atas bunga tersebut tidak tunduk 

kepada ketentuan mengenai pengenaan pajak atas bunga, tetapi tunduk kepada ketentuan 
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mengenai pengenaan pajak atas laba usaha (business profits). Dengan demikian, bunga 

tersebut akan dianggap sebagai bagian penghasilan dari bentuk usaha tetap.  

Selanjutnya, dalam hal bunga mempunyai hubungan efektif dengan tempat usaha tetap 

(fixed base), pengenaan pajak atas bunga tersebut tidak tunduk kepada ketentuan 

mengenai pengenaan pajak atas bunga, tetapi tunduk kepada ketentuan mengenai 

pengenaan pajak atas penghasilan dari pekerjaan bebas (independent personal services) 

sehingga bunga tersebut akan dianggap sebagai bagian penghasilan dari tempat usaha 

tetap (fixed base). 

d. Atas bunga yang dibayarkan kepada pemerintah, bank sentral atau lembaga keuangan 

yang disepakati dalam perjanjian perpajakan, di negara sumber dibebaskan dari 

pengenaan pajak. 

e. Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik 

hak yang menikmati bunga itu, atau antara kedua-duanya dengan badan atau orang lain, 

dengan memperhatikan besarnya tagihan piutang, bunga yang dibayarkan melebihi 

jumlah yang seharusnya telah disepakati oleh pembayar dengan penerima yang 

menikmati bunga tersebut seandainya hubungan istimewa tidak ada, maka besarnya 

hutang yang dibayarkan harus dianggap sebesar bunga yang seharusnya dibayar 

seandainya tidak ada hubungan istimewa. Jumlah kelebihan pembayaran bunga dari 

yang seharusnya dibayarkan tersebut akan tetap dikenakan pajak oleh masing-masing 

negara yang terikat perjanjian perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku di masing-masing negara dengan memperhatikan ketentuan-kententuan 

dalam perjanjian perpajakan. 

Besarnya tarif pajak maksimum atas bunga yang dapat dikenakan di negara sumber 

adalah sebagaimana dalam tabel 7 sebagai berikut. 

 

Tabel 7 

Tarif Pajak atas Bunga 

P3B dengan Negara Tarif Pajak atas Bunga 

Umum Khusus
1
 

Singapura 10% Bebas 

                                                           
1
 Bunga yang dibayarkan kepada pemerintah, bank sentral atau institusi keuangan lainnya yang ditetapkan 

dalam perjanjian perpajakan. 
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Jepang 10% Bebas 

Amerika Serikat 15% Bebas 

Korea Selatan 10% Bebas 

China 10% Bebas 

 Sumber: Dokumen P3B, diolah. 

3.9. Perlakuan Perpajakan Atas Royalti 

Pada umumnya royalti diartikan sebagai semua bentuk pembayaran yang diterima 

sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta 

kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah termasuk film, sinematografi, setiap paten, merek 

dagang, pola atau model, perencanaan, resep atau cara pengolahan yang dirahasiakan, atau 

penggunaan atau hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau 

ilmu pengetahuan atau untuk informasi mengenai pengalaman di bidang industri, 

perdagangan atau ilmu pengetahuan. 

Prinsip-prinsip pemajakan atas royalti adalah sebagai berikut: 

a. Royalti yang berasal dari salah satu negara yang terikat perjanjian perpajakan (negara 

sumber), yang dibayarkan (paid) kepada penduduk negara mitranya (negara domisili) 

akan dikenakan pajak di negara domisili.  

b. Namun demikian, negara sumber, yaitu negara tempat dari mana royalti berasal, dapat 

juga mengenakan pajak atas royalti, tetapi tarifnya tidak boleh melebihi tarif yang telah 

disetujui di dalam perjanjian perpajakan.  

c. Dalam hal royalti yang dibayarkan mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha 

tetap (permanent establishment), pengenaan pajak atas royalti tersebut tidak tunduk 

kepada ketentuan mengenai pengenaan pajak atas royalti, tetapi tunduk kepada ketentuan 

mengenai pengenaan pajak atas laba usaha (business profits). Dengan demikian, royalti 

tersebut akan dianggap sebagai bagian penghasilan dari bentuk usaha tetap.  

Selanjutnya, dalam hal royalti mempunyai hubungan efektif dengan tempat usaha tetap 

(fixed base), pengenaan pajak atas royalti tersebut tidak tunduk kepada ketentuan 

mengenai pengenaan pajak atas royalti, tetapi tunduk kepada ketentuan mengenai 

pengenaan pajak atas penghasilan dari pekerjaan bebas (independent personal services) 

sehingga royalti tersebut akan dianggap sebagai bagian penghasilan dari tempat usaha 

tetap (fixed base). 
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d. Jika karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar royalti dengan pemilik 

hak yang menikmati royalti itu, atau antara kedua-duanya dengan badan atau orang lain, 

royalti yang dibayarkan, dengan memperhatikan pemakaian, hak atau keterangan untuk 

mana royalti itu dibayar, melebihi jumlah yang seharusnya telah disepakati oleh 

pembayar dengan pemilik hak yang menikmati royalti tersebut seandainya hubungan 

istimewa tidak ada, maka besarnya royalti yang dibayarkan harus dianggap sebesar 

royalti yang seharusnya dibayar seandainya tidak ada hubungan istimewa. Jumlah 

kelebihan pembayaran royalti dari yang seharusnya dibayarkan tersebut akan tetap 

dikenakan pajak oleh masing-masing negara yang terikat perjanjian perpajakan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara dengan 

memperhatikan ketentuan-kententuan dalam perjanjian perpajakan. 

Besarnya tarif pajak atas royalti yang berlaku di negara sumber adalah sebagaimana  

dalam tabel 8 sebagai berikut: 

 

Tabel 8 

Tarif Pajak atas Royalti 

P3B dengan 

Negara 

Jenis Royalti (Imbalan dari): 

Sewa 

Alat-alat 

Hak Cipta, Paten, 

Merek Dagang, 

Desain/Model, 

Rencana, Rumus 

yang Dirahasiakan 

Film 

Sinematografi, 

Rekaman 

Siaran 

Radio/TV 

Pemberian 

Informasi 

Singapura 15% 15% 15% 15% 

Jepang 10% 10% 10% 10% 

Amerika Serikat 10% 15% 15% 15% 

Korea Selatan 15% 15% 15% 15% 

China 10% 10% 10% 10% 

Sumber: Dokumen P3B, diolah. 

3.10. Perlakuan Perpajakan Atas Keuntungan Dari Pemindahtanganan Harta (Capital 

Gains) 

Prinsip-prinsip pemajakan atas keuntungan dari pemindahtanganan harta pada 

umumnya adalah sebagai berikut. 
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a. Keuntungan dari pemindahtanganan harta tak gerak yang diterima penduduk salah satu 

negara yang terikat perjanjian perpajakan dapat dikenakan pajak (may be taxed) di 

negara tempat di mana harta itu terletak. Dalam hal ini negara tempat harta itu terletak 

merupakan negara sumber (source country). 

b. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta gerak yang merupakan bagian 

kekayaan dari suatu bentuk usaha tetap (permanent establishment) atau bagian dari suatu 

tempat usaha tetap (fixed base), termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk 

usaha tetap atau tempat usaha tetap itu sendiri, dapat dikenakan pajak di negara tempat 

di mana bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap itu berada (negara sumber). 

c. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan kapal laut atau pesawat terbang yang 

dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional atau dari harta gerak yang berkenaan 

dengan pengoperasian kapal laut atau pesawat terbang tersebut hanya akan dikenakan 

pajak di negara di mana tempat manajemen efektif (effective management) dari 

perusahaan yang mengoperasikan kapal laut dan pesawat terbang berkedudukan. 

d. Keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta lainnya, misalnya harta gerak 

berupa saham dan surat-surat berharga lainnya, hanya dikenakan pajak di negara di 

tempat di mana pihak yang memindahtangankan harta merupakan penduduknya (negara 

domisili). 

P3B Indonesia dengan Singapura tidak mengatur tentang perlakuan perpajakan 

terhadap keuntungan dari pemindahtanganan harta (capital gains). Dengan demikian, apabila 

terjadi transaksi yang melibatkan keuntungan dari pemindahtanganan harta (capital gains), 

maka ketentuan perpajakan yang berlaku adalah peraturan perpajakan domestik masing-

masing negara. 

Dalam P3B Indonesia dengan Amerika Serikat, terdapat ketentuan bahwa keuntungan 

yang diperoleh dari pemindahtanganan barang modal (capital assets) selain harta tak gerak 

(Immovable (Real) Property) dibebaskan dari pengenaan pajak di negara sumber, dengan 

pengecualian sebagai berikut: 

a. Dalam hal penerima keuntungan (laba) mempunyai bentuk usaha tetap (permanent 

establishment) atau tempat usaha tetap (fixed base) di negara sumber, dan barang modal 

yang dipindahtangankan mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau 

tempat usaha tetap tersebut, pengenaan pajak atas keuntungan tersebut tidak tunduk 

kepada ketentuan mengenai pengenaan pajak atas capital gains, tetapi tunduk kepada 
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ketentuan mengenai pengenaan pajak atas laba usaha (business profits) atau ketentuan 

mengenai pengenaan pajak atas penghasilan dari pekerjaan bebas (independent personal 

services). Dengan demikian, royalti tersebut akan dianggap sebagai bagian penghasilan 

dari bentuk usaha tetap dan tempat usaha tetap.  

b. Penerima keuntungan adalah orang pribadi dan berada di negara sumber untuk jangka 

waktu mencapai total 120 hari atau lebih selama tahun pajak tersebut. 

Selanjutnya, untuk bentuk usaha tetap (permanent establishment) berupa lokasi 

bangunan, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan atau kegiatan-kegiatan 

pengawasan yang berhubungan dengan proyek tersebut, atau instalasi atau kilang pengeboran 

atau kapal yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam, yang berada 

atau masih berada di negara sumber selama lebih dari 120 hari, hanya dapat dikenakan pajak 

(shall be taxable only) di negara sumber.  

Ketentuan mengenai perlakuan perpajakan atas keuntungan dari pemindahtanganan 

harta gerak berupa saham diatur secara berbeda dalam P3B Indonesia dengan China. Dalam 

P3B tersebut, keuntungan dari pemindahtanganan harta gerak berupa saham dapat dikenakan 

pajak (may be taxed) di negara sumber. Hal ini berbeda dengan P3B Indonesia dengan 

Jepang, Amerika Serikat maupun Korea yang menggunakan ketentuan “hanya dapat 

dikenakan pajak (shall be taxable only)” di negara sumber. 

3.11. Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas (Independent 

Personal Services) 

Penghasilan yang diterima oleh seorang penduduk salah satu negara (dalam hal ini 

kedudukan negara itu sebagai negara domisili) sehubungan dengan pemberian jasa 

profesional atau pekerjaan bebas hanya akan dikenakan pajak di negara itu, kecuali apabila 

jasa profesional atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan di negara mitranya (dalam hal ini 

kedudukan negara tersebut sebagai negara sumber) serta dipenuhi kriteria diantaranya: 

a. Yang bersangkutan mempunyai tempat usaha tetap (fixed base) di negara mitranya 

(sebagai negara sumber) yang tersedia baginya secara teratur untuk melaksanakan 

kegiatannya; atau 

b. Ia berada di negara mitranya (sebagai negara sumber) melebihi jangka waktu (time test) 

yang disepakati dalam perjanjian perpajakan. 



32 

 

Tidak semua P3B mengatur tentang kedua hal tersebut di atas sebagai kriteria yang 

harus dipenuhi. Dari ke-5 P3B Indonesia dengan negara mitra, P3B Indonesia dengan 

Singapura hanya mengatur tentang kriteria time test dan tidak mengatur tentang kriteria 

keberadaan di negara sumber dari pekerja bebas yang bersangkutan. Sedangkan dalam P3B 

Indonesia dengan 4 negara mitra lainnya, kedua kriteria tersebut di atas diatur sebagai 

persyaratan untuk menentukan dapat tidaknya negara sumber mengenakan pajak atas 

penghasilan dari jasa profesional atau pekerjaan bebas.  

Dalam hal orang tersebut memberikan jasa profesional atau melakukan pekerjaan 

bebasnya di negara sumber dan kedua atau salah satu dari kriteria tersebut di atas terpenuhi, 

negara sumber dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

sehubungan dengan pemberian jasa profesional atau pekerjaan bebas yang bersangkutan. 

Namun demikian, besarnya penghasilan yang dapat dikenakan hanya sebesar penghasilan 

yang berasal (attributable) dari tempat usaha tetap (fixed base). 

Jangka waktu keberadaan seseorang di negara sumber (time test) merupakan salah 

satu kriteria untuk menentukan dapat tidaknya negara sumber mengenakan pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pemberian jasa profesional atau 

pekerjaan bebas, menurut P3B dengan negara mitra adalah sebagaimana dalam tabel 9 

sebagai berikut: 

 

Tabel 9 

Peraturan Jangka Waktu Time Test untuk Pekerjaan Bebas 

P3B dengan Negara Jangka Waktu (Time Test) Keberadaan di Negara Sumber 

Singapura Melebihi 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

Jepang Melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

Amerika Serikat Melebihi 120 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

Korea Selatan Melebihi 90 hari dalam jangka waktu tahun takwim 

China Melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

Sumber: Dokumen P3B, diolah. 

Dalam istilah “jasa profesional”, pengertian jasa profesional termasuk pekerjaan 

bebas yang dilakukan di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, pendidikan, atau 
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pengajaran, begitu juga pekerjaan bebas yang dilakukan oleh para dokter, ahli hukum, ahli 

teknik, arsitek, dokter gigi, dan akuntan. 

3.12. Penghasilan Dari Hubungan Kerja (Dependent Personal Services) 

Prinsip-prinsip pemajakan atas penghasilan dari hubungan kerja pada umumnya 

adalah sebagai berikut. 

a. Penghasilan berupa gaji, upah dan imbalan balas jasa lain yang serupa, yang diperoleh 

atau diterima oleh seorang penduduk salah satu negara yang terikat perjanjian 

perpajakan, (dalam hal ini kapasitas negara ini adalah sebagai negara domisili) 

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya dalam hubungan kerja, hanya akan 

dikenakan pajak di negara itu, kecuali apabila pekerjaannya dilakukan di negara 

mitranya (dalam hal ini, kapasitas negara mitra adalah sebagai negara sumber). 

Apabila pekerjaan di lakukan di negara mitranya itu (negara sumber), negara mitranya 

itu dapat mengenakan pajak atas gaji, upah dan balas jasa lainnya yang serupa sepanjang 

dipenuhi salah satu atau lebih dari syarat-syarat di bawah ini. 

i. Penerima gaji, upah, atau imbalan balas jasa lainnya yang serupa, berada di negara 

mitra (negara sumber) melebihi jangka waktu (time test) yang ditentukan dalam 

perjanjian perpajakan yang bersangkutan. 

ii. Gaji, upah, atau imbalan balas jasa lainnya yang serupa itu dibayarkan oleh, atau 

atas nama, pemberi kerja yang merupakan penduduk (resident) atau berkedudukan 

di negara mitra (negara sumber). 

iii. Gaji, upah, atau imbalan balas jasa lainnya yang serupa itu dibebankan sebagai 

biaya oleh bentuk usaha tetap (permanent establishment) atau tempat usaha tetap 

(fixed base) yang dimiliki pemberi kerja di negara mitra (negara sumber). 

Dilihat dari hak negara sumber untuk mengenakan pajak, syarat-syarat tersebut di atas 

bersifat alternatif. Artinya, apabila pekerjaannya dilakukan di negara sumber dan salah 

satu syarat tersebut di atas dipenuhi, negara sumber berhak untuk mengenakan pajak atas 

gaji, upah, atau imbalan balas jasa lainnya yang serupa sehubungan dengan hubungan 

kerja yang dilakukan di negara sumber tersebut. 

Dilihat dari sisi negara domisili, syarat-syarat tersebut di atas bersifat kumulatif. Artinya, 

walaupun pekerjaan dilakukan di negara sumber, asalkan semua syarat-syarat yang 

ditentukan dalam perjanjian perpajakan dipenuhi, gaji, upah, atau imbalan balas jasa 
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lainnya yang serupa yang diterima dari hubungan kerja hanya akan dikenakan pajak di 

negara domisili.  

Jangka waktu keberadaan seseorang di negara sumber, sebagai salah satu syarat untuk 

menentukan dapat tidaknya negara sumber mengenakan pajak atas penghasilan yang 

diterima dari hubungan kerja yang dilakukan di negara sumber, adalah sebagaimana 

dalam tabel 10 sebagai berikut: 

Tabel 10 

Peraturan Time Test untuk Penghasilan atas Hubungan Kerja 

P3B dengan Negara Jangka Waktu (Time test) Keberadaan di Negara Sumber 

Singapura Melebihi 183 hari dalam jangka waktu tahun takwim 

Jepang Melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

Amerika Serikat Melebihi 120 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

Korea Selatan Melebihi 183 hari dalam suatu tahun pajak 

China Melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

 

Menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, imbalan yang diperoleh karena pekerjaan yang 

dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara, yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas 

internasional oleh perusahaan pelayaran atau penerbangan dari salah satu negara yang terikat 

perjanjian perpajakan, hanya akan dikenakan pajak di negara itu dan tidak dapat dikenakan 

pajak di negara mitranya. 

 Dalam analisis perbandingan P3B Indonesia dengan lima negara mitra tersebut di 

atas, terdapat beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian sebagaimana 

dirangkum dalam Box 1 berikut ini. 

Box 1 

Rangkuman Hasil Analisis Perbandingan P3B Indonesia dengan Lima Negara Mitra 

P3B RI – Jepang: 

• Tidak ada hak pemajakan branch profit tax (BPT). 

• Setelah berlaku Undang-Undang Pajak Penghasilan, Production Sharing Contract 

(PSC) menjadi tidak dikecualikan lagi. 

• Tidak memuat force of attraction rule. 
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• Subjek penerima pembebasan pajak atas bunga terlalu luas, termasuk pihak swasta 

yang tidak dimiliki langsung oleh pemerintah. 

• Sangat melimitasi timbulnya BUT, sehingga Indonesia kehilangan hak memajaki laba 

usaha perusahaan Jepang di Indonesia. Hal ini terlihat antara lain dalam hal: 

- Jasa, selain jasa konstruksi,  tidak menimbulkan BUT. 

- Bahkan, jasa konstruksi dalam rangka kerjasama Proyek Pemerintah juga tidak 

menimbulkan BUT. 

P3B RI – Amerika Serikat: 

• Klausul Exchange of Information (EoI) belum sesuai standar OECD. 

P3B RI – Singapura: 

• Tidak memuat force of attraction rule. 

• Tidak mengatur pemajakan atas capital gain.  

• Tidak memajaki bunga atas obligasi pemerintah (perlu analisis lebih lanjut mengenai 

cost dan benefit-nya). 

• Tidak memuat anti tax avoidance secara tegas. Hal ini berpotensi membuka peluang 

bagi wajib pajak untuk melakukan treaty shopping.  

P3B RI – Korea Selatan: 

• Penerima pembebasan pajak atas bunga terlalu luas (sama dengan P3B RI – Jepang). 

• Tidak mengatur pemajakan atas pengalihan saham. 

• Perlu dilakukan revisi (update) atas naskah P3B karena sudah tidak sesuai dengan 

kondisi saat ini. 

P3B RI – China: 

• Tidak memuat force of attraction rule. 

• Tidak mengecualikan Production Sharing Contract (PSC). 

 

4. Pengaruh P3B terhadap Arus Investasi 

Menurut penelitian Sarwedi (2002), masuknya penanaman modal asing (PMA) dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut juga menunjukan bahwa 
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potensi pembiayaan asing masih relatif besar dan terbuka. Fenomena ini memberi sinyal arah 

kebijakan ekonomi yang harus kita tempuh, yaitu kebijakan yang lebih mengarah pada 

keterbukaan ekonomi. Hal tersebut perlu menjadi perhatian yang serius mengingat adanya 

persaingan di antara negara berkembang lainnya. Disamping itu, berbeda dengan investasi 

pada pasar keuangan yang mengharapkan keuntungan dalam jangka pendek,  motivasi 

investor untuk menanamkan modalnya secara langsung pada suatu negara adalah profit dalam 

jangka panjang. Oleh karena itu, Indonesia juga harus memiliki kebijakan insentif ekonomi 

yang bersifat permanen dan jangka panjang. Salah satu bentuk kebijakan ekonomi tersebut 

adalah kebijakan di bidang perpajakan. 

Dari sisi perpajakan, masuknya PMA akan meningkatkan potensi penerimaan pajak. 

Perusahaan PMA memiliki kewajiban yang sama seperti wajib pajak badan lainnya. Namun 

demikian tetap saja timbul permasalahan pajak utamanya yang terkait dengan passive income 

atas  beneficial owner. Terdapat dua otoritas yang memiliki kepentingan dalam pengenaan 

pajak yang terkait dengan beneficial owner, yaitu negara asal beneficial owner (domisili) dan  

negara  tempat PMA (sumber). Permasalahan perpajakan muncul ketika kedua negara 

tersebut hendak mengenakan pajak atas jenis pendapatan yang sama (passive income). Jika 

pengenaan pajak didasarkan atas domisili, maka aspek keadilan dan efisiensi investasi akan 

dapat lebih dipastikan. Tetapi di sisi lain sangatlah sulit menentukan dengan pasti 

penghasilan dari wajib pajak yang berasal dari luar negeri. Sebaliknya, jika pengenaan pajak 

didasarkan atas sumber, maka akan mudah menentukan dengan pasti nilai penghasilan yang 

akan dikenai pajak. Tetapi di sisi lain, kurang memenuhi keadilan dan efisiensi investasi juga 

tidak dapat dipastikan. Disamping itu tarif pajak yang dikenakan untuk objek yang sama juga 

berbeda antara pengenaan yang didasarkan atas sumber dengan yang didasrkan atas domisili. 

Jika negara asal PMA mengenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh beneficial owner 

dengan menggunakan tarif pajak domestiknya dan negara tempat PMA mengenakan pajak 

dengan menggunakan tarif pajak domestiknya juga, maka akan terjadi pengenaan pajak 

berganda atas objek pajak yang sama.  

Singkatnya, pada saat penduduk suatu negara mendapatkan income dari luar negeri 

(foreign-source income), maka akan terjadi tumpang tindih pengenaan pajak penghasilan atas 

income tersebut. Di satu sisi adalah hak negara untuk mengenakan pajak atas penghasilan 

berdasarkan residence jurisdiction-nya, tetapi di sisi lain juga merupakan hak negara lain 

untuk memungut pajak penghasilan berdasarkan source jurisdiction. Inilah yang kemudian 
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menimbulkan international double taxation, yaitu wajib pajak dikenakan pajak berganda atas 

income yang sama oleh negara yang berbeda dalam periode yang sama juga (pribadi, . 

Agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda atas objek pajak yang sama, maka perlu 

dilakukan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) secara bilateral. Disamping itu, 

adanya P3B juga dimaksudkan untuk menutup celah penghindaran pajak internasional, 

pembagian wilayah perpajakan, keputusan bersama atas isu-isu perpajakan internasional dan 

kerja sama ekonomi untuk pembangunan. Dengan demikian keberadaan P3B, di satu sisi 

sangat penting untuk memastikan bahwa PMA yang masuk ke Indonesia tidak akan terlepas 

dari kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, keberadaan P3B diharapkan tidak menjadi 

penghambat PMA. Untuk itu, perlu dikaji korelasi antara P3B dengan PMA. 

Studi literatur yang mengaitkan pengaruh P3B terhadap PMA telah banyak dilakukan. 

Studi yang ada umumnya untuk mengukur pengaruh P3B yang dilakukan oleh negara maju 

seperti Amerika dan Jepang terhadap negara mitranya. Beberapa peneliti yang telah 

melakukan penelitian terkait P3B dan PMA adalah  Blonigen  dan Davies (2000), Davies 

(2003), Coupé et. Al (2008), dan Ohno (2010). 

Blonigen  dan Davies (2000) telah melakukan penelitian tentang pengaruh perjanjian 

tax treaties yang bersifat bilateral antara Amerika Serikat dengan negara-negara mitranya. 

Periode pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1966 hingga 

1992. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi korelasi yang bersifat negatif yang 

signifikan antara munculnya bilateral tax treaties yang baru dengan U.S outbound Foreign 

Direct Investment (FDI). Temuan ini menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa tax 

treaty tidak dimaksudkan untuk mendorong FDI tetapi untuk menekan kasus penghindaran 

pajak. 

Davies (2003) juga telah melakukan penelitian terkait korelasi antara FDI dengan tax 

treaties, namun perbedaanya adalah Davies mengaitkan antara FDI dengan hasil negosiasi 

ulang tax treaties. Dengan menggunakan data dari tahun 1966 hingga tahun 2000 ditemukan 

bahwa tidak ada efek yang signifikan antara hasil negosiasi ulang tax treaties dengan FDI. 

Coupé et. Al (2008) menemukan hal yang sama tentang pengaruh double tax treaties 

terhadap FDI. Dengan menggunakan data dari tahun 1990 hingga 2001, penelitian tersebut 

menghasilkan temuan bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa 

double tax treaties berpengaruh pada foreign direct investment. 
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Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengamati FDI dan tax treaties di U.S, 

Ohno (2010) juga telah melakukan penelitian tentang korelasi antara FDI dengan 

international tax treaties tetapi untuk kasus Jepang. Data yang digunakan dalam penelitian 

tersebut dimulai dari tahun 1981 hingga 2003. Hasil penelitian Ohno menunjukan bahwa 

munculnya tax treaties baru akan berpengaruh signifikan dalam jangka panjang pada skala 

investasi. Namun demikian, kondisi sebaliknya justru akan terjadi jika muncul revisi atas tax 

treaties. Revisi atas tax treaties tidak berpengaruh signifikan terhadap skala investasi. 

 

 

4.1. Variabel dan Data 

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Prasetyo 

(2005), pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel dalam 

sebuah penelitian. Variabel dependen atau variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah variabel foreign direct investment (FDI). Variabel ini akan mencerminkan tingkat 

PMA yang ada di Indonesia. Sedangkan variabel independennya adalah sebagai berikut. 

Pertama, variabel pendapatan domestik bruto negara mitra (PDBM). Menurut Ohno (2010) 

Semakin besar ukuran ekonomi suatu negara semakin besar pula peningkatan investasinya. 

Oleh karena itu peningkatan produk domestik bruto (PDB) negara mitra akan berpengaruh 

positif pada FDI yang bersifat inbound FDI. Sedangkan variabel ongkos perdagangan pada 

negara mitra (OPM). Variabel ini didekati melalui tingkat openness  perekonomian suatu 

negara (Ohno, 2010). Semakin tinggi tingkat oppeness suatu negara, semakin kecil ongkos 

perdagangannya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat openness-nya, semakin 

besar ongkos perdagangannya. Variabel OPM sendiri diperoleh melalui beberapa tahap 

transformasi data. Tahap pertama, adalah menentukan tingkat openness. Tingkat openness 

diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan nilai ekspor dan impor dengan tingkat PDB 

negara yang bersangkutan pada tahun yang sama dan mengalikannya dengan 100. Tahap 

kedua, menggunakan data tingkat openness sebagai data pengurang. Sebagaimana dijelaskan 

di atas bahwa semakin tinggi tingkat oppeness suatu negara, maka semakin kecil ongkos 

perdaganganya. Dengan kata lain, semakin kecil ongkos perdagangan, akan menghasilkan 

nilai tingkat openness yang mendekati angka 100. Oleh karena itu, variabel OPM suatu 

negara diperoleh melalui selisih antara angka 100 dengan tingkat openness-nya. Dampak 
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variabel OPM terhadap variabel FDI dapat berpengaruh positif maupun negatif. Hal  tersebut 

berkaitan dengan jenis barang atau jasa yang diimpor atau diekspor.  

Variabel nilai tukar mata uang negara mitra (EXC) dengan dollar Amerika. Penguatan 

nilai dollar Amerika terhadap mata uang negara mitra dapat berdampak pada dua hal, yaitu 

peningkatan laba yang lebih signifikan jika dilihat dengan mata uang negara mitra, sementara 

di sisi lain kemampuan mata uang negara mitra untuk memfasilitasai pengadaan bahan baku 

menjadi menurun. Dengan demikian, dampak variabel ini terhadap FDI dapat berbentuk 

positif maupun negatif.  

Variabel terakhir adalah variabel dummy tax treaty. Variabel ini digunakan untuk 

mendeteksi pengaruh adanya P3B terhadap perkembangan FDI. Variabel dummy tax treaty 

terbagi dalam 3 jenis variabel, yaitu “jangka pendek” (TT1), “jangka menengah” (TT2), dan 

“jangka panjang” (TT3). Data variabel dummy “jangka pendek” didefinisikan sebagai angka 

1 untuk  periode tahun dimana terjadi penandatanganan P3B atau revisinya, serta satu tahun 

setelahnya. Sementara jika tidak, maka diberi tanda 0. Data variabel dummy “jangka 

menengah” didefinisikan sebagai angka 1 untuk periode tahun dimana terjadi P3B atau 

revisinya, serta 4 tahun setelahnya. Sementara jika tidak, maka diberi tanda 0. Sedangkan 

untuk variabel dummy “jangka panjang”,  didefinisikan sebagai angka 1 untuk  periode  

tahun dimana terjadi penandatanganan P3B atau revisinya dan tahun-tahun setelahnya. 

Sementara jika tidak, maka diberi tanda 0. Penggunaan periode dummy, dalam hal ini 

“jangka pendek”, “jangka menengah”, dan “jangka panjang” diibaratkan sebagai sebuah 

informasi yang akan mempengaruhi FDI dari sisi rentang waktu.  (Blonigen dan Davies, 

2000, serta Davies, 2003)   

Data untuk semua variabel diperoleh melalui layanan pemberi jasa CEIC data, dengan 

periodesasi data tahunan yang dimulai dari tahun 1982 hingga 2007. Pemilihan rentang waktu 

periode pengamatan tersebut didasarkan atas pertimbangan ketersediaan data serta ada atau 

tidaknya P3B baru maupun revisi antara negara mitra investasi yang menjadi sampel dengan 

Indonesia. 

4.2. Analisis dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, P3B merupakan variabel dummy. Oleh karena itu, periode 

ditandatangani atau diberlakukannya P3B serta revisinya akan diperlakukan sebagai periode 

dummy. Dalam kaitanya dengan pemilihan periode data, maka hal yang harus 

dipertimbangkan adalah ada atau tidaknya P3B atau revisinya pada individu negara yang 
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menjadi sampel pada periode data yang dipilih tersebut. Karena keterbatasan data, maka 

periode dummy yang akan digunakan juga terbatas hanya dari tahun 1982 hingga 2007 atas 

keenam negara mitra, yaitu Singapura, Jepang, Korea, Malaysia, Inggris, dan Hong Kong 

(lihat Tabel 5). Dalam hal ini P3B atas Cina akan berlaku juga untuk Hong Kong. Dalam 

pelaksanaan P3B, periode ditandatanganinya P3B ternyata tidak harus sama dengan periode 

diberlakukannya. Sebagai contoh, Perjanjian P3B antara Indonesia dengan Singapura yang 

telah ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1990 ternyata baru berlaku secara efektif pada 

tanggal 1 Januari 1992. Disamping melakukan perundingan untuk membentuk P3B, 

Indonesia juga melukan perundingan dlam rangka merevisi capaian atas P3B yang sudah 

pernah dilakukan. Oleh karena itu, revisi atas P3B yang pernah dilakukan juga dapat 

diperlakukan sebagai bagian dari variabel dummy. P3B antara Indonesia dengan Inggris 

misalnya, meskipun P3B untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 1976, tetapi karena 

pada tahun 1993 P3B tersebut direvisi, maka pada tahun 1993, saat ditandatangani atau 1995, 

saat diberlakukannya revisi P3B tersebut dapata diperlakukan sebagai variabel dummy. 

Variabel OPM merupakan variabel yang dibentuk dari transformasi data. Variabel 

OPM diperoleh dengan mengurangkan angka 100 dengan tingkat openness negara mitra yang 

menjadi sampel. Dengan kata lain, variabel OPM suatu negara adalah selisih antara angka 

100 dengan tingkat openness-nya. Dengan menggunakan formula tersebut, hasil nilai OPM 

untuk keenam negara yang menjadi sampel dalam penelitian ini pada tahun 2011 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 11 

Variabel Ongkos Perdagangan 

Negara Mitra Dagang Indonesia Tahun 2011 

No Negara Persentase 

1 Singapore -248% 

2 Japan 70% 

3 Korea -7% 

4 Malaysia -75% 

5 Inggris 50% 

6 Hong Kong -306% 

Sumber : CEIC data, diolah  

 

Selanjutnya, formula tersebut digunakan untuk memperoleh data OPM tiap negara 

yang menjadi sampel dari tahun 1982 hingga 2007. Data inilah yang digunakan sebgai 



41 

 

variabel independen OPM. Selain OPM variabel independen selanjutnya yang perlu 

didefinisikan lebih lanjut adalah variabel dummy tax treaty. 

Karena penentuan penggunaan variabel dummy tax treaty dimungkinkan untuk 

menggunakan dua alternatif, yaitu tahun ditandatangani dan tahun diberlakukannya P3B, 

maka pada analisis pertama akan digunakan tahun ditandatangainya P3B sebagai tahun untuk 

menentukan variabel dummy. Dalam analisis pertama ini, variabel dummy tax treaty “jangka 

pendek” (TT1) ditentukan dengan memberi tanda 1 pada periode tahun dimana P3B atau 

revisinya antara Indonesia dan negara mitra yang menjadi sampel ditandatangani serta satu 

tahun setelahnya. Sementara jika tidak, maka diberi tanda 0. Untuk variabel dummy tax treaty 

“jangka menengah” (TT2) ditentukan dengan memberi tanda 1 pada periode tahun dimana 

P3B atau revisinya antara Indonesia dan negara mitra yang menjadi sampel ditandatangani 

serta empat tahun setelahnya. Sementara jika tidak, maka diberi tanda 0. Sedangkan yang 

terakhir, penentuan variabel dummy tax treaty “jangka panjang” (TT3) dilakukan dengan 

memberi tanda 1 pada periode tahun dimana P3B atau revisinya antara Indonesia dan negara 

mitra yang menjadi sampel ditandatangani serta tahun-tahun setelahnya. Sementara jika tidak, 

maka diberi tanda 0. Semua data dummy kemudian dibuah dengan ketentuan tersebut di atas 

kecuali untuk Malaysia. Dalam kasus P3B antara Indonesia dengan Malaysia, tahun berlaku 

efektif perjanjian tersebut mendahului tahun ditandatanganinya P3B tersebut. Dengan 

demikian yang dipakai adalah tetap tahun berlaku efektifnya. Hal ini dilakukan agar 

memenuhi tujuan awal penggunaan penggunaan variabel dummy, yaitu sebagai sebuah 

informasi yang akan mempengaruhi FDI dari sisi rentang waktu. 

Setelah memperoleh data atas semua variabel tersebut di atas,  maka tahap selanjutnya 

adalah menjalankan model yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan software 

Eviews.  Hasil regresi data panel dengan menggunakan Model Efek Tetap (fixed effect) 

adalah sebagai berikut: 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 77.38372 322.5958 0.239878 0.8108 

PDBM? 0.000518 0.000216 2.396889 0.0178 

OPM? -61.01287 358.7562 -0.170068 0.8652 

EXC? -0.361605 1.081300 -0.334417 0.7386 

TT1? -492.2112 475.7955 -1.034502 0.3026 

TT2? 132.6678 376.5339 0.352340 0.7251 

TT3? 721.6764 334.9197 2.154774 0.0328 

Fixed Effects (Cross)     

_JPN--C -1074.654    

_KOR--C 27.59777    

_SIN--C 589.4609    
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_MAY--C -136.7234    

_UNK--C 324.9283    

_HGK--C 269.3901    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.213501     Mean dependent var 981.2751 

Adjusted R-squared 0.153422     S.D. dependent var 1378.010 

S.E. of regression 1267.903     Akaike info criterion 17.20192 

Sum squared resid 2.31E+08     Schwarz criterion 17.43652 

Log likelihood -1329.750     Hannan-Quinn criter. 17.29721 

F-statistic 3.553633     Durbin-Watson stat 1.115026 

Prob(F-statistic) 0.000195    
     
     

 

Dari persamaan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hubungan antara 

diberlakukannya tax treaty dengan masuknya FDI memiliki korelasi positif pada tingkat 

signifikansi 5 persen. Tetapi korelasi tersebut terjadi dalam hubungan jangka panjang. 

Variabel lain yang menunjukan korelasi yang signifikan adalah PDBM. Sementara variabel 

lainnya menunjukan korelasi yang tidak signifikan. Termasuk di dalamnya adalah variabel 

tax treaty jangka pendek dan jangka menengah. Hasil regresi tersebut mengandung 

pengertian bahwa informasi akan adanya penandatanganan P3B antara Indonesia dengan 

negara mitra, dalam kurun waktu lima tahun kedepan, tidak akan mempengaruhi masuknya 

FDI negara mitra tersebut ke Indonesia. 

Untuk lebih memperoleh hasil yang lebih baik, maka dilakukan uji coba regresi data 

panel tersebut dengan menggunakan model lain, yaitu ordinary least square (OLS). Hasil 

regresi dengan OLS adalah sebagai berikut: 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     PDBM? 0.000358 0.000104 3.430332 0.0008 

OPM? -293.7269 122.6650 -2.394544 0.0179 

EXC? -0.207825 0.318711 -0.652079 0.5153 

TT1? -483.3804 483.5643 -0.999620 0.3191 

TT2? 102.8532 352.7883 0.291544 0.7710 

TT3? 801.5553 256.6641 3.122974 0.0021 
     
     R-squared 0.144413     Mean dependent var 981.2751 

Adjusted R-squared 0.115893     S.D. dependent var 1378.010 

S.E. of regression 1295.701     Akaike info criterion 17.20919 

Sum squared resid 2.52E+08     Schwarz criterion 17.32650 

Log likelihood -1336.317     Hannan-Quinn criter. 17.25684 

Durbin-Watson stat 1.037494    
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Dari persamaan kedua di atas, dapat diketahui bahwa hubungan antara 

diberlakukannya tax treaty dengan masuknya FDI masih tetap memiliki korelasi positif pada 

tingkat signifikansi 1 persen. Nilai signifikansi korelasi jangka panjangnya meningkat dari 5 

persen menjadi 1 persen. Namun demikian, signifikansi korelasi tersebut tetap terjadi hanya 

dalam hubungan jangka panjang. Sedangkan dalam hubungan jangka pendek dan menengah, 

keduanya masih tetap tidak signifikan. Disisi lain,  nilai R2 persamaan baru tersebut terlihat 

lebih rendah rendah disbanding hasil persamaan sebelumnya.  

Untuk menentukan jenis persamaan mana yang lebih baik dari dua jenis persamaan di 

atas, maka perlu dilakukan uji likelihood ratio. Uji likelihood digunakan untuk menentukan 

apakah model lebih sesuai dengan efek tetap ataukah dengan OLS. Hasil pengujian dengan 

likelihood ratio adalah sebagai berikut. 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: TREATY    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.023082 (5,144) 0.0788 

Cross-section Chi-square 10.590595 5 0.0601 
     
     
     

Dengan menggunakan hipotesis H0: model mengikuti OLS dan H1: model mengikuti 

fixed effects, hasil uji tersebut menunjukan H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian 

metode yang tepat untuk model di atas adalah dengan menggunakan model efek tetap (MET).   

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan variabel dummy tax treaty 

dapat menggunakan dua alternatif, yaitu tahun ditandatangani dan tahun diberlakukannya 

P3B. Setelah melakukan analisis dengan menggunakan variable dummy tax treaty yang 

menggunakan tanggal ditandatanganinya P3B, Selanjutnya akan dilakukan analisis dengan 

menggunakan variable dummy tax treaty yang menggunakan tanggal diberlakukannya P3B. 

Untuk itu, penggunaan tanda pada variabel dummy akan diubah menjadi sebagai berikut. 

variabel dummy tax treaty “jangka pendek” (TT1) ditentukan dengan memberi tanda 1 pada 

periode tahun dimana P3B atau revisinya mulai diberlakukan serta satu tahun setelahnya. 

Sementara jika tidak, maka diberi tanda 0. Untuk variabel dummy tax treaty “jangka 

menengah” (TT2) ditentukan dengan memberi tanda 1 pada periode tahun dimana P3B atau 

revisinya mulai diberlakukan serta empat tahun setelahnya. Sementara jika tidak, maka diberi 

tanda 0. Sedangkan penentuan variabel dummy tax treaty “jangka panjang” (TT3) dilakukan 
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dengan memberi tanda 1 pada periode tahun dimana P3B atau revisinya mulai diberlakukan 

serta tahun-tahun setelahnya. Sementara jika tidak, maka diberi tanda 0.  

Setelah dilakukan perubahan atas variabel dummy, hasil regresi dengan menggunakan 

ordinary least square (OLS) atas model tersebut tanpa intercept adalah sebagai berikut: 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PDBM? 0.000402 0.000102 3.941554 0.0001 

OPM? -343.8381 117.6591 -2.922323 0.0040 

EXC? -0.104419 0.311318 -0.335411 0.7378 

TT1? -85.56905 490.3035 -0.174523 0.8617 

TT2? 242.0181 364.0461 0.664801 0.5072 

TT3? 659.5950 261.6122 2.521270 0.0127 
     
     R-squared 0.139779     Mean dependent var 981.2751 

Adjusted R-squared 0.111105     S.D. dependent var 1378.010 

S.E. of regression 1299.205     Akaike info criterion 17.21460 

Sum squared resid 2.53E+08     Schwarz criterion 17.33190 

Log likelihood -1336.738     Hannan-Quinn criter. 17.26224 

Durbin-Watson stat 1.019383    
     
     

 

 

Dari persamaan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan persamaan 

OLS sebelumnya yang menggunakan dummy tax treaty yang menggunakan tanggal 

ditandatangani, terjadi penurunan tingkat signifikansi pada variabel TT3. Pada persamaan 

terakhir, variabel tax treaty dalam jangka panjang akan berpengaruh positif pada FDI dengan 

tingkat signifikansi 5 persen. Disamping tingkat signifikansi yang menurun, nilai R2 pada 

persamaan terakhir juga terlihat lebih rendah. Jika dilihat dari informasi Akaike info criterion 

(AIC) pada persamaan terakhir terlihat lebih tinggi dibanding dengan nilai AIC persamaan 

sebelumnya. Hal ini memberi bukti bahwa persamaan OLS sebelumnya lebih baik dari 

persamaan yang terakhir.  

Sebelum menentukan bahwa penggunaan dummy tax treaty dengan tanggal 

diberlakukannya P3B tidak lebih baik dari penggunaan dummy tax treaty dengan tanggal 

ditandatangani P3B, maka terlebih dahulu dilakukan regresi dengan menggunakam MET. 

Hasil regresi MET dengan variable dummy tax treaty yang menggunakan tanggal 

diberlakukannya P3B adalah sebagai berikut. 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 78.32534 314.7477 0.248851 0.8038 
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PDBM? 0.000559 0.000223 2.500996 0.0135 

OPM? -154.4855 347.1196 -0.445050 0.6570 

EXC? -0.333679 1.112237 -0.300007 0.7646 

TT1? -61.13814 480.2423 -0.127307 0.8989 

TT2? 227.5526 389.6148 0.584045 0.5601 

TT3? 599.5276 352.2640 1.701927 0.0909 

Fixed Effects (Cross)     

_JPN--C -1054.024    

_KOR--C 111.1282    

_SIN--C 482.9810    

_MAY--C -135.4713    

_UNK--C 393.4948    

_HGK--C 201.8914    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.214050     Mean dependent var 981.2751 

Adjusted R-squared 0.154012     S.D. dependent var 1378.010 

S.E. of regression 1267.461     Akaike info criterion 17.20122 

Sum squared resid 2.31E+08     Schwarz criterion 17.43583 

Log likelihood -1329.695     Hannan-Quinn criter. 17.29651 

F-statistic 3.565250     Durbin-Watson stat 1.105637 

Prob(F-statistic) 0.000187    
     
     

 

Dari hasil regresi MET diatas, jika dibandingkan dengan model efek tetap 

sebelumnya, tidak terlihat perbaikan model yang signifikan. Namun demikian terdapat 

kelebihan pada persamaan tersebut dibanding persamaan-persamaan sebelumnya, yaitu 

persamaan MET di atas merupakan persamaan yang memiliki nilai R2 tertinggi. Selain itu, 

tanda pada koefisien yang menunjukan arah hubungan antara FDI dengan variable 

independennya tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukan adanya konsistensi 

hubungan pada variabel tersebut.  

Untuk memastikan apakah MET atau OLS lebih tepat digunakan pada model yang 

dengan variabel  dummy tax treaty yang menggunakan tanggal diberlakukan P3B, maka perlu 

dilakukan uji likelihood ratio. Hasil pengujian dengan likelihood ratio adalah sebagai berikut. 

Seperti hipotesis sebelumnya, hipotesis yang digunakan adalah H0: model mengikuti OLS 

dan H1: model mengikuti fixed effects.  

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: TREATY    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.154653 (5,144) 0.0623 

Cross-section Chi-square 11.255079 5 0.0466 
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Hasil uji tersebut menunjukan H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian metode 

yang tepat untuk model di atas adalah dengan menggunakan model efek tetap (MET).   

Mengingat MET tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model dari serial korelasi, 

maka uji akan adanya otokorelasi boleh diabaikan. Yang perlu dilakukan adalah uji 

heteroskedastisitas. Hal ini perlu dilakukan mengingat data yang digunakan adalah data cross 

section. (Nachrowi dan Usman, 2006). Untuk keperluan tersebut, pada MET yang terakhir, 

dilakukan estimasi ulang dengan menambahkan weights dengan  cross-section SUR, serta 

white cross-section pada coef covariance method. Hasil estimasi MET yang telah 

menghilangkan pengaruh heteroskedastisitasnya adalah sebagai berikut. 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 326.8420 177.8681 1.837553 0.0682 

PDBM? 0.000497 0.000178 2.793285 0.0059 

OPM? -102.3955 133.5877 -0.766504 0.4446 

EXC? -0.041881 0.279278 -0.149960 0.8810 

TT1? -222.5259 112.5094 -1.977844 0.0499 

TT2? 309.0550 140.1181 2.205676 0.0290 

TT3? 221.0112 111.7284 1.978112 0.0498 

Fixed Effects (Cross)     

_JPN--C -807.4995    

_KOR--C -151.5785    

_SIN--C 552.0950    

_MAY--C -54.37273    

_UNK--C 377.4486    

_HGK--C 83.90726    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.265700     Mean dependent var 0.458749 

Adjusted R-squared 0.209608     S.D. dependent var 1.181810 

S.E. of regression 1.002917     Sum squared resid 144.8414 

F-statistic 4.736831     Durbin-Watson stat 1.666205 

Prob(F-statistic) 0.000003    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.197620     Mean dependent var 981.2751 

Sum squared resid 2.36E+08     Durbin-Watson stat 1.065584 
     
     

 

Dari hasil estimasi di atas, terlihat bahwa estimasi persamaan tersebut lebih baik 

dibanding semua estimasi persamaan yang ada. Semua variabel menunjukan koefisian yang 
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signifikan kecuali OPM dan EXC. Arah hubungan antar variabel juga terlihat tetap konsisten. 

Selain itu, nilai R2 pada MET yang terakhir ini juga menunjukan kenaikan dibanding semua 

persamaan yang ada. 

Secara teori, dalam mengestimasi parameter model dengan data panel, disamping 

dapat menggunakan model OLS dan MET, juga terdapat model efek random (MER). Namun 

demikian, karena jumlah koefisien (termasuk intercept) lebih banyak dibanding jumlah 

individu (cross section), maka Eviews tidak dapat melakukan estimasi dengan menggunakan 

MER. Karena estimasi dengan menggunakan MER tidak dapat dilakukan, maka uji Hausman 

pun tidak perlu dilakukan. Dengan demikian, estimasi persamaan MET yang menggunakan 

variabel dummy dengan menggunakan tanggal diberlakukannya P3B di atas merupakan 

estimasi persamaan terbaik. 

Hingga tahun 2012, Indonesia telah melakukan perjanjian P3B dengan 60 negara 

mitra. P3B yang paling lama dilakukan adalah antara Indonesia dengan Belanda. Sedangkan 

P3B yang terbaru adalah antara Indonesia dengan Italia yang baru berlaku pada tanggal 1 

Januari 2011. Dilihat dari sisi periode dilakukannya perjanjian, Perjanjian P3B banyak 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara mitra pada dekade 1990-an. Pada 

periode tersebut, sebanyak 25 P3B telah ditandatangani dan diberlakukan antara Indonesia 

dan negara mitra. Sedangkan pada periode sebelumnya, P3B yang dilakukan antara Indonesia 

dengan negara mitra paling banyak hanya mencapai 11. Demikian juga dengan periode 

setelahnya, dalam satu dekade, perjanjian P3B yang telah dilakukan hanya mencapai 20. 

Hasil estimasi data panel dengan MET, dapat disimpulkan bahwa adanya P3B, baik 

perjanjian yang bersifat baru maupun revisi atas P3B yang telah dibentuk akan berdampak 

negatif dalam jangka pendek, tetapi berubah menjadi positif dalam jangka menengah dan 

panjang. Dalam jangka pendek, setiap dilakukan P3B antara dengan negara mitra, maka FDI 

yang masuk ke Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 222,5259 juta USD. Namun 

dalam jangka menengah, Korelasi antara P3B dengan FDI justru sebaliknya, FDI akan 

mengalami kenaikan sebesar 309.0550 juta USD. Demikian juga dalam jangka panjang, 

Adanya P3B dengan negara mitra akan membuat FDI yang masuk ke Indonesia akan lebih 

besar 221.0112 juta USD. Dalam penelitian ini variabel nilai tukar (EXC) merupakan nilai 

tukar mata uang negara mitra dengan mata uang Dollar Amerika. Variabel EXC terlihat tidak 

memiliki korelasi yang signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan merubah variabel EXC menjadi nilai tukar mata uang negara mitra dengan mata uang 

Rupiah. Perubahan tersebut dilakukan dengan asumsi kuatnya mata uang negara mitra 

terhadap rupiah akan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia karena harga investasi 
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menjadi relative lebih murah. Demikian juga sebaliknya. Hal yang menjadi kendala dalam 

penelitian ini untuk mengganti definisi variabel EXC tersebut adalah karena faktor 

ketidaktersediaan data.  

 

5. Pengaruh P3B terhadap Arus Perdagangan 

P3B mengatur pemajakan atas penghasilan, namun hal itu diyakini juga memiliki 

dampak terhadap arus perdagangan. Untuk menganalisisnya maka dilakukan analisis dampak 

tax treaty secara parsial dengan memanfaatkan suatu alat yaitu Global Trade Analysis Project 

(GTAP). GTAP merupakan suatu database (termasuk software) perdagangan internasional, 

dikembangkan di Purdue University, Amerika Serikat, yang sering digunakan untuk melihat 

dampak liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian negara tertentu maupun dunia 

secara keseluruhan. 

Dalam penelitian ini dilakukan simulasi terhadap perubahan tarif pajak. Simulasi 

dilakukan terhadap 5 negara mitra, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Korea Selatan 

dan China. Berdasarkan tax treaty tersebut berlaku fasilitas perpajakan, yaitu keringanan 

pajak dalam bentuk tidak diterapkannya undang-undang domestik (Undang-undang Pajak 

Penghasilan) untuk mencegah pengenaan pajak berganda. Yang menikmati fasilitas tersebut 

adalah Wajib Pajak Dalam Negeri dari dua negara yang mengadakan perjanjian pencegahan 

pajak berganda yang bersangkutan. Fasilitas berupa penurunan tarif pajak berdasarkan tax 

treaty dengan lima negara mitra tersebut dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini: 

 

Tabel 12 

Penurunan Tarif Pajak berdasarkan Tax Treaty 

 

Negara Bunga Royalti Dividen Branch Profit 

Tax 
Portofolio Penyertaan 

Langsung 

USA 10 % 10 % 15 % 10 % 10 % 

Jepang 10 % 10 % 15 % 10 % 10 % 

Singapura 10 % 15 % 15 % 10 % 15 % 

Korea Selatan 10 % 15 % 15 % 10 % 10 % 

China 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Sumber : Dokumen P3B, diolah. 
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Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur 

bahwa atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak di luar negeri terutang pajak 

penghasilan dengan tarif 20%. Ketentuan yang mengatur hal tersebut dapat dilihat dalam 

pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan yang berbunyi : 

(1)  Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang 

dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan 

pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha 

tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak 

yang wajib membayarkan: 

a. dividen; 

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan 

pengembalian utang; 

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; 

e. hadiah dan penghargaan; 

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya; 

g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau 

h. keuntungan karena pembebasan utang. 

(1a) Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya 

menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner). 

(2)  Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam 

Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap 

di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri 

dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. 

(2a) Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(4) Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia 

dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan 

kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan 



50 

 

Menteri Keuangan. 

(5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), dan ayat (4) 

bersifat final, kecuali :  

a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b 

dan huruf c; dan 

b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan 

luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha 

tetap 

Berdasarkan pasal tersebut dapat diihtisarkan bahwa dikenakan pajak atas penghasilan yang 

dibayarkan kepada pihak di luar negeri dengan tarif 20%, yang dapat dikategorikan sebagai 

berikut :  

(a) Active income, yaitu pajak atas penghasilan yang dihasilkan dari aktivitas pelaku 

bisnis misalnya dividen, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan 

dan sebagainya 

(b) Passive income yaitu pajak atas penghasilan yang dihasilkan dari penggunaan harta 

misalnya bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain; penghasilan dari 

penjualan atau pengalihan harta di Indonesia dan lain-lain. 

Keberadaan tax treaty membuat ketentuan domestik tersebut tidak berlaku. Sebagaimana 

tercantum pada tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa tarif Pajak Penghasilan turun dari 20% 

menjadi 10% atau 15%. Penurunan tarif pajak ini akan disimulasikan untuk menghitung 

dampaknya terhadap arus perdagangan. Dengan melakukan analisa atas dampak penurunan 

tarif tersebut, maka dapat menjawab pertanyaan tentang pengaruh tax treaty dalam 

meningkatkan arus perdagangan antara Indonesia dengan negara mitra.  

5.1. Skenario Simulasi 

Mengingat bahwa dalam penelitian ini hanya bertujuan untuk melakukan analisa 

terhadap pengaruh tax treaty dalam meningkatkan arus perdagangan antara Indonesia dengan 

negara mitra, maka penelitian ini hanya melakukan beberapa simulasi yang bersifat sederhana 

tanpa melihat dampaknya per sektor atau jenis komoditas. Untuk itu, dalam simulasi ini akan 

dilakukan 3 jenis agregasi, yaitu agregasi negara, agregasi sektor komoditas dan agregasi 

sektor produksi, yang dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini: 

Tabel 13 

Agregasi yang Digunakan dalam Simulasi 

 

Agregasi Negara Agregasi  Agregasi  
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Sektor Komoditas Faktor Produksi 

Indonesia Trade of Commodity Labour  

Japan/USA/Singapore/ 

South Korea/China 

Utility & Construction 

 

Capital (incl. Land)                    

Rest of The World Services (incl. transport & 

communication) 

National Resources  

Sumber : GTAP Database 

 

Simulasi dilakukan untuk setiap negara, sehingga dilakukan lima kali simulasi, yaitu untuk 

menganalisa dampak adanya tax treaty dalam meningkatkan arus perdagangan antara 

Indonesia – Jepang, Indonesia – Amerika Serikat, Indonesia – Singapura, Indonesia – Korea 

Selatan dan Indonesia – China.  

Dalam setiap kali simulasi tersebut, dilakukan dua kali shock, yaitu :  

• Penurunan tarif pajak penghasilan (dari 20% menjadi 10% atau 15%) atas jenis 

penghasilan yang dikenakan pada sektor jasa  

• Penurunan tarif pajak penghasilan (dari 20% menjadi 10% atau 15%) atas jenis 

penghasilan yang dikenakan pada faktor produksi, berupa modal (capital)   

Selain itu, dalam simulasi ini dilakukan dua pendekatan, yaitu :  

1. Penurunan tarif tersebut dilakukan dengan terpisah untuk menguji dampak jika tarif 

pajak penghasilan diturunkan menjadi 10% atau 15% 

2. Penurunan tarif pajak penghasilan atas jenis penghasilan yang dikenakan pada sektor 

jasa dan atas jenis penghasilan yang dikenakan pada faktor produksi, berupa modal 

(capital) yang dilakukan dengan simultan untuk menguji dampaknya pada tiap 

agregasi sektor .  

Walaupun simulasi ini tidak menggambarkan sepenuhnya keadaan dari tax treaty antara 

Indonesia dengan negara mitra, tetapi pendekatan ini tetap dapat memberikan gambaran 

dampak tax treaty dalam meningkatkan arus perdagangan. Dengan simulasi ini, dapat 

diketahui dampak arus perdagangan bagi Indonesia secara keseluruhan sehingga Indonesia 

dapat menetapkan strategi yang lebih optimal.  

 

5.2. Hasil Simulasi 

5.2.1. Tax Treaty Indonesia – Jepang 

Berdasarkan hasil simulasi dengan GTAP menunjukkan bahwa adanya tax treaty antara 

Indonesia dan Jepang memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan arus 
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perdagangan kedua negara. Hasil pengujian dengan pendekatan pertama dapat dilihat pada 

tabel 14 di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 14 

Dampak terhadap Trade Balance bagi Indonesia 

 

 Nilai Perdagangan              

(dalam Juta USD)             

Presentase thd GDP 

(dlm %)  

Sektor Jasa    

  Jika diturunkan 5 % 36,30 0,006 

  Jika diturunkan 10 % 72,48 0,01 

Faktor Produksi  (Modal)   

  Jika diturunkan 5 % 27,15 0,005 

  Jika diturunkan 10 % 53,93 0,01 

 

Penurunan tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas sektor jasa memiliki dampak yang 

sebanding dengan penurunan tarif pada faktor produksi. Selain itu, penurunan tarif pajak 

penghasilan dari 15% ke 10% tidak memiliki dampak yang signifikan.    

Sedangkan hasil pengujian dengan pendekatan kedua (dengan menurunkan tarif pajak 

penghasilan sebesar 10% untuk kedua jenis penghasilan) dapat dilihat pada tabel 15 

berikut ini: 

Tabel 15 

Dampak terhadap Trade Balance per Sektor 

 

 Nilai Perdagangan              

(dalam Juta USD)             

Presentase thd GDP 

(dlm %)  

Trade of Commodity 618,34 0,167 

Utility & Construction 12,72 0,030 
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Services (incl. transport & 

communication) 

33,44 0,036 

Total  654,50 0,130 

 

Penurunan tarif secara simultan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan 

penurunan secara terpisah. Secara keseluruhan, arus perdagangan akan meningkat 

terutama perdagangan komoditas dan memberikan kontribusi yang positif bagi 

perekonomian Indonesia. 

 

 

5.2.2. Tax Treaty Indonesia – Amerika Serikat 

Berdasarkan hasil simulasi dengan GTAP menunjukkan bahwa adanya tax treaty antara 

Indonesia dan Amerika Serikat memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan 

arus perdagangan kedua negara. Hasil pengujian dengan pendekatan pertama dapat dilihat 

pada tabel 16 di bawah ini: 

Tabel 16 

Dampak terhadap Trade Balance bagi Indonesia 

 

 Nilai Perdagangan              

(dalam Juta USD)             

Presentase thd GDP 

(dlm %)  

Sektor Jasa    

  Jika diturunkan 5 % 56,6 0,01 

  Jika diturunkan 10 % 112,87 0,02 

Faktor Produksi  (Modal)   

  Jika diturunkan 5 % 23,81 0,004 

  Jika diturunkan 10 % 409,99 0,07 

 

Penurunan tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas faktor produksi memiliki dampak 

yang sebanding dengan penurunan tarif pada sektor jasa. Selain itu, penurunan tarif pajak 

penghasilan atas faktor produksi dari 15% ke 10% memiliki dampak yang signifikan 

dibandingkan dengan penurunan tarif pajak penghasilan atas sektor jasa .    

Sedangkan hasil pengujian dengan pendekatan kedua (dengan menurunkan tarif pajak 

penghasilan sebesar 10% untuk kedua jenis penghasilan) dapat dilihat pada tabel 17 

sebagai berikut: 
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Tabel 17 

Dampak terhadap Trade Balance per Sektor 

 

 Nilai Perdagangan              

(dalam Juta USD)             

Presentase thd GDP 

(dlm %)  

Trade of Commodity 625,91 0,173 

Utility & Construction 13,13 0,027 

Services (incl. transport & 

communication) 

31,71 0,035 

Total  670,75 0,134 

 

Penurunan tarif secara simultan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan 

penurunan secara terpisah. Secara keseluruhan, arus perdagangan akan meningkat 

terutama perdagangan komoditas dan memberikan kontribusi yang positif bagi 

perekonomian Indonesia.  

 

5.2.3. Tax Treaty Indonesia – Singapura 

Berdasarkan hasil simulasi dengan GTAP menunjukkan bahwa adanya tax treaty antara 

Indonesia dan Singapura memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan arus 

perdagangan kedua negara. Hasil pengujian dengan pendekatan pertama dapat dilihat pada 

tabel 18 di bawah ini: 

Tabel 18 

Dampak terhadap Trade Balance bagi Indonesia 

 

 Nilai Perdagangan             

(dalam Juta USD)             

Presentase thd GDP 

(dlm %) 

Sektor Jasa    

  Jika diturunkan 5 % 26,93 0,005 

  Jika diturunkan 10 % 53,75 0,01 

Faktor Produksi  (Modal)   

  Jika diturunkan 5 % 169,27 0,03 

  Jika diturunkan 10 % 336,97 0,06 
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Penurunan tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas faktor produksi memiliki dampak 

yang sebanding dengan penurunan tarif pada sektor jasa. Selain itu, penurunan tarif pajak 

penghasilan dari 15% ke 10% tidak memiliki dampak yang signifikan.    

Sedangkan hasil pengujian dengan pendekatan kedua (dengan menurunkan tarif pajak 

penghasilan atas jenis penghasilan yang dikenakan pada sektor jasa sebesar 10 % dan 

menurunkan tarif pajak penghasilan atas jenis penghasilan yang dikenakan pada faktor 

produksi, berupa modal sebesar 5% secara simultan) dapat dilihat pada tabel 19 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 19 

Dampak terhadap Trade Balance per Sektor 

 

 Nilai Perdagangan              

(dalam Juta USD)             

Presentase thd GDP 

(dlm %) 

Trade of Commodity 540,01 0,010,093 3 %  

Utility & Construction 6,4 0,013  

Services (incl. transport & 

communication) 

- 93,07 -0.057  

Total  453,34 0,057  

 

Penurunan tarif secara simultan memberikan dampak yang jauh ebih besar dibandingkan 

penurunan secara terpisah. Arus perdagangan akan meningkat terutama perdagangan 

komoditas. Akan tetapi, terdapat dampak negatif atas arus perdagangan di sektor jasa yang 

berarti bahwa adanya tax treaty membuat pelaku usaha mengalihkan arus perdagangan 

tidak memihak ke Indonesia. Secara keseluruhan, adanya tax treaty memberikan 

kontribusi yang positif bagi perekonomian Indonesia.  

 

5.2.4. Tax Treaty Indonesia – Korea Selatan 

Berdasarkan hasil simulasi dengan GTAP menunjukkan bahwa adanya tax treaty antara 

Indonesia dan Korea Selatan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan 
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arus perdagangan kedua negara. Hasil pengujian dengan pendekatan pertama dapat dilihat 

pada tabel 20 di bawah ini. 

Tabel 20 

Dampak terhadap Trade Balance bagi Indonesia 

 

 Nilai Perdagangan              

(dalam Juta USD)           

Presentase thd GDP 

(dlm %)) 

Sektor Jasa    

  Jika diturunkan 5 % 37,39 0,007 

  Jika diturunkan 10 % 74,65 0,01 

Faktor Produksi  (Modal)   

  Jika diturunkan 5 % 20,37 0,004 

  Jika diturunkan 10 % 40,50 0,007 

 

Penurunan tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas sektor jasa memiliki dampak yang 

sebanding dengan penurunan tarif pada faktor produksi. Selain itu, penurunan tarif pajak 

penghasilan dari 15% ke 10% tidak memiliki dampak yang signifikan.    

Sedangkan hasil pengujian dengan pendekatan kedua (dengan menurunkan tarif pajak 

penghasilan sebesar 10% untuk kedua jenis penghasilan) dapat dilihat pada tabel 21 

berikut ini: 

Tabel 21 

Dampak terhadap Trade Balance per sektor 

 

 Nilai Perdagangan              

(dalam Juta USD)             

Presentase thd GDP 

(dlm %) 

Trade of Commodity 618,36 0.00,32, 0,167 7 % 

Utility & Construction 12,72 0,032  

Services (incl. transport & 

communication) 

33,43 0,007 

Total  664,51 0,132 

 

Penurunan tarif secara simultan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan 

penurunan secara terpisah. Secara keseluruhan, arus perdagangan akan meningkat 

terutama perdagangan komoditas dan memberikan kontribusi yang positif bagi 

perekonomian Indonesia.  
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5.2.5. Tax Treaty Indonesia – China 

Berdasarkan hasil simulasi dengan GTAP menunjukkan bahwa adanya tax treaty antara 

Indonesia dan Korea Selatan memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan 

arus perdagangan kedua negara. Hasil pengujian dengan pendekatan pertama dapat dilihat 

pada tabel 22 di bawah ini: 

 

Tabel 22 

Dampak terhadap Trade Balance bagi Indonesia 

 

 Nilai Perdagangan              

(dalam Juta USD)             

Presentase thd GDP 

(dlm %) 

Sektor Jasa    

  Jika diturunkan 5 % 37,41 0,007 

  Jika diturunkan 10 % 332,68 0,06 

Faktor Produksi  (Modal)   

  Jika diturunkan 5 % 26,38 0,005 

  Jika diturunkan 10 % 52,38 0,009 

 

Penurunan tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas sektor jasa memiliki dampak yang 

sebanding dengan penurunan tarif pada faktor produksi. Selain itu, penurunan tarif pajak 

penghasilan atas sektor jasa dari 15% ke 10% memiliki dampak yang signifikan 

dibandingkan dengan penurunan tarif pajak penghasilan atas faktor produksi.   Sedangkan 

hasil pengujian dengan pendekatan kedua (dengan menurunkan tarif pajak penghasilan 

sebesar 10% untuk kedua jenis penghasilan) dapat dilihat pada tabel 23 berikut ini:  

Tabel 23 

Dampak terhadap Trade Balance per Sektor 

 

 Nilai Perdagangan              

(dalam Juta USD)             

Presentase thd GDP 

(dlm %) 

Trade of Commodity 618,36 0.00,32, 0,167 7 % 

Utility & Construction 12,72 0,032  

Services (incl. transport & 

communication) 

33,43 0,007 

Total  664,51 0,132 
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Penurunan tarif secara simultan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan 

penurunan secara terpisah. Secara keseluruhan, arus perdagangan akan meningkat 

terutama perdagangan komoditas dan memberikan kontribusi yang positif bagi 

perekonomian Indonesia. 

 

5.3. Perbandingan Hasil Simulasi antar Negara  

Untuk melihat gambaran secara keseluruhan kita perlu membandingkan seluruh hasil 

simulasi: 

5.3.1. Hasil simulasi dengan pendekatan pertama 

Pada saat dilakukan simulasi dengan pendekatan pertama, yaitu penurunan tarif  yang 

dilakukan secara terpisah untuk menguji dampak jika tarif pajak penghasilan diturunkan 

menjadi 10% atau 15%, dapat dilihat bahwa terdapat 3 kemungkinan :  

a) Secara umum tidak terdapat perbedaan arus perdagangan yang terlalu besar jika tarif 

pajak penghasilan diturunkan dari 20% menjadi 10% atau 15% baik untuk tarif pajak 

penghasilan atas sektor jasa maupun atas modal. Bahkan dampak di kedua jenis objek 

pajak tersebut tidak jauh berbeda, khususnya hasil simulasi tax treaty dengan Jepang. 

b) Apabila dilihat per sektor dan per negara untuk kasus Amerika dan Singapura terdapat 

perbedaan arus perdagangan yang cukup besar jika dilakukan penurunan tarif pajak 

penghasilan dari 20% menjadi 15% atau 10% atas modal. 

c) Seperti halnya poin b, untuk kasus negara Cina dan Korea Selatan terdapat perbedaan 

yang cukup besar jika dilakukan penurunan tarif pajak penghasilan dari 20% menjadi 

15% atau 10% atas sektor jasa. 

Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel 24 berikut ini: 

Tabel 24 

Dampak terhadap Trade Balance bagi Indonesia 

 

Negara  Dampak terhadap sektor Jasa 

(dlm %) 

Dampak terhadap Modal 

(dlm %) 

Penurunan         

tarif 5% 

Penurunan         

tarif 10% 

Penurunan         

tarif 5% 

Penurunan         

tarif 10% 

Japan  0,006 0,01 0,005 0,01 

USA  0,01 0,02 0,004 0,07 

Singapore  0,005 0,01 0,030 0,06 
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South Korea  0,007 0,01 0,004 0,007 

China  0,007 0,06 0,005 0,009 

 

5.3.2. Hasil simulasi dengan pendekatan kedua 

Simulasi dengan pendekatan kedua dilakukan dengan penurunan tarif pajak 

penghasilan atas jenis penghasilan yang dikenakan pada sektor jasa dan atas jenis 

penghasilan yang dikenakan pada faktor produksi, berupa modal (capital) yang dilakukan 

dengan simultan untuk menguji dampaknya pada setiap agregasi sektor. Hasil simulasi 

menunjukkan hasil yang sama, yaitu secara keseluruhan adanya tax treaty berdampak 

positif bagi arus perdagangan dengan nilai yang relatif sama dan dampak paling besar 

terdapat pada perdagnagan komoditas. Khusus untuk Singapura, kita harus lebih berhati-

hati karena adanya tax treaty berdampak negatif atas arus perdagangan di sektor jasa yang 

berarti bahwa pelaku usaha mengalihkan arus perdagangan tidak memihak ke Indonesia.  

Selain itu, dapat dilihat bahwa dampak terhadap arus perdagangan di sektor jasa 

dengan negara Korea Selatan dan China masih kecil, meskipun berdasarkan hasil simulasi 

pertama dampak penurunan tarif pajak penghasilan atas sektor jasa ditengarai dapat 

berdampak lebih besar dibandingkan penurunan tarif pajak penghasilan atas modal. Hal ini 

berarti bahwa untuk meningkatkan arus perdagangan sektor jasa untuk kedua negara 

tersebut, Indonesia harus berani untuk memainkan instrumen pajaknya. Untuk lebih detail 

dapat dilihat pada tabel 25 berikut ini: 

Tabel 25 

Dampak terhadap Trade Balance per Sektor 

Negara  Trade of 

Commodity 

Utility & 

Construction 

Services                       Total 

Japan  0,167 0,030 0,036 0,130 

USA  0,173 0,027 0,035 0,134 

Singapore  10,093 0,013 -0.057 0,057 

South Korea  ,  0,167 7 0,032 0,007 0,132 

China  ,0,167 0,032 0,007 0,132 

 

6. Keterkaitan Tax Treaty dengan Arus Investasi dan Perdagangan 

Hubungan antara tax treaty dengan arus investasi menunjukkan bahwa tax treaty dalam 

jangka pendek berdampak negatif terhadap FDI, tetapi dalam jangka panjang berdampak 
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positif. FDI juga dipengaruhi oleh ongkos perdagangan, semakin murah ongkos perdagangan 

maka aliran FDI semakin besar. Model menunjukkan bahwa ongkos perdagangan berdampak 

negatif terhadap FDI ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara mitra belum menganggap 

Indonesia sebagai negara tujuan utama untuk berinvestasi, disinilah peranan tax treaty untuk 

direnegosiasikan misalnya terkait dengan definisi bentuk usaha tetap. 

Aliran FDI tidak semata-mata dipengaruhi oleh tax treaty, namun juga dipengaruhi oleh 

iklim investasi di Indonesia, kepastian hukum, infrastruktur, dan lain-lain. Berdasarkan hasil 

diskusi dengan pihak pengusaha, dapat diketahui bahwa pajak hanya merupakan salah satu 

pertimbangan dalam berinvestasi, hanya sebagai pendukung saja. Jadi untuk meningkatkan 

arus investasi ke Indonesia maka perlu pula dilakukan pembenahan di sektor lain. 

Hubungan antara tax treaty dengan arus perdagangan dapat diuji dengan melakukan 

simulasi penurunan tarif pajak penghasilan. Dalam kasus tax treaty antara Indonesia dengan 

Amerika dan Singapura menunjukkan bahwa apabila dilakukan penurunan tarif pajak 

penghasilan dari 20% menjadi 15% atau 10% atas modal (active income), tetap akan 

menguntungkan Indonesia. Keuntungan atas perdagangan dengan Amerika dan Singapura 

jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lain.  

Keuntungan tax treaty Indonesia dengan Amerika dan Singapura kemungkinan besar 

terkait dengan klausul hak pemajakan branch profit tax (BPT). Terkait dengan klausul ini, 

diduga Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan keuntungan yang diraih oleh BUT yang berasal dari 

Amerika dan Singapura di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan Cina dan Korea 

Selatan.  

 Terkait dengan sektor jasa, apabila dilakukan penurunan tarif pajak penghasilan dari 

20% menjadi 15% atau 10%, maka pengaruhnya lebih besar dengan negara Cina dan Korea 

Selatan. Artinya penurunan tarif pajak penghasilan di sektor jasa dengan mitra dagang Cina 

dan Korea lebih menguntungkan Indonesia, dibandingkan dengan Amerika, Singapura dan 

Jepang. Hal ini mengandung arti bahwa apabila tarif pajak penghasilan atas sektor jasa 

diturunkan, maka arus perdagangan dengan Cina dan Korea Selatan akan semakin meningkat 

dan cenderung menguntungkan Indonesia.  

7. Kesimpulan dan Rekomendasi 

7.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
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a. Dalam setiap P3B selalu terdapat kelemahan yang membuat Indonesia kehilangan hak 

untuk mengenakan suatu subyek atau objek pajak penghasilan yang diterima oleh Wajib 

Pajak Luar Negeri. Bahkan terdapat hal-hal yang sangat mendasar, seperti force of 

attraction rule, yang tidak tercantum dalam P3B dengan negara mitra, sehingga hal 

tersebut berpotensi merugikan kepentingan Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan 

renegosiasi P3B terutama dengan negara mitra dagang utama.  

b. Hasil estimasi terkait pengaruh P3B terhadap arus investasi, menjelaskan bahwa adanya 

P3B, baik perjanjian yang bersifat baru maupun revisi atas P3B yang telah dibentuk akan 

berdampak negatif dalam jangka pendek, tetapi berubah menjadi positif dalam jangka 

menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, setiap dilakukan P3B antara dengan negara 

mitra, maka FDI yang masuk ke Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 222,5259 

juta USD. Namun dalam jangka menengah, korelasi antara P3B dengan FDI justru 

sebaliknya, FDI akan mengalami kenaikan sebesar 309.0550 juta USD. Demikian juga 

dalam jangka panjang, adanya P3B dengan negara mitra akan membuat FDI yang masuk 

ke Indonesia akan lebih besar 221.0112 juta USD.  

c. FDI juga dipengaruhi oleh ongkos perdagangan, semakin murah ongkos perdagangan 

maka aliran FDI semakin besar. Model menunjukkan bahwa ongkos perdagangan 

berdampak negatif terhadap FDI ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara mitra 

belum menganggap Indonesia sebagai negara tujuan utama untuk berinvestasi, disinilah 

peranan P3B untuk direnegosiasikan misalnya terkait dengan definisi bentuk usaha tetap.  

d. Sementara itu, hasil estimasi untuk menguji keterkaitan antara P3B dengan arus 

perdagangan menunjukkan bahwa P3B berpengaruh positif bagi Indonesia. Dengan 

demikian, P3B dapat meningkatkan arus perdagangan yang lebih menguntungkan 

Indonesia. Akan tetapi, terdapat pola tertentu yang berbeda antar negara. Dalam kasus P3B  

antara Indonesia dengan Amerika dan Singapura menunjukkan bahwa dampak positif 

lebih besar dilakukan penurunan tarif pajak penghasilan dari 20% menjadi 15% atau 10% 

atas modal. Sedangkan dalam kasus P3B  antara Indonesia dengan Cina dan Korea Selatan 

menunjukkan bahwa dampak positif lebih besar dilakukan penurunan tarif pajak 

penghasilan dari 20% menjadi 15% atau 10% atas sektor jasa.  

7.2. Rekomendasi 

 Berdasarkan temuan dari hasil kajian ini, dapat direkomendasikan beberapa hal 

sebagai berikut: 
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1. Berkenaan dengan arus investasi, maka perlu dilakukan renegosiasi tax treaty dengan 

negara Jepang dan Inggris karena kedua negara tersebut menganggap bahwa berinvestasi 

di Indonesia masih kurang menarik.  

2. Berkenaan dengan arus perdagangan, maka apabila dilakukan renegosiasi tax treaty 

dengan Amerika Serikat dan Singapura, sebaiknya berfokus pada penurunan tarif pajak 

terhadap penghasilan atas modal (dividen, branch profit, capital gain) karena hal ini 

berdampak positif yang lebih besar terhadap Indonesia. Sebaliknya untuk renegosiasi 

dengan negara Cina dan Korea Selatan, sebaiknya difokuskan pada penurunan tarif pajak 

terhadap penghasilan atas sektor jasa (jasa konsultasi dan bunga). 
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