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Abstract 

A tax treaty is an agreement between two countries composed of “a set of 
mutual adjustments and concessions between the tax laws and treasuries” of 
the countries.  The treaty is intended to facilitate international trade and 
investment and to help the contracting states enforce their domestic tax laws 
and reduce tax evasion.   

Recently, the Government of Indonesia has concluded tax treaties with 58 
treaty partner countries. The conclusions should be established in sound treaty 
policies. Nevertheless, the explicit of Indonesia’s tax treaty policy is under 
question, not only how it is but also its existence. Using comparative analyzes, 
this research tries to describe and reconstruct Indonesia’s tax treaty policy 
based on Indonesia’s tax treaty network and Indonesia model of tax treaty as 
well as that of OECD and UN Model.  
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau income tax treaty, menurut 

Isenbergh (1997), adalah an agreement between two countries composed of “a set of 

mutual adjustments and concessions between the tax laws and treasuries” of the countries. 

Senada dengan Isenbergh, Surahmat (2000) mengatakan bahwa P3B merupakan 

rekonsiliasi dari dua undang-undang pajak yang berbeda dalam rangka membagi hak 

pemajakan. Rekonsiliasi ini diperlukan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda 

yang disebabkan oleh adanya konflik dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan dua negara 

(juridical double taxation).  

Setiap negara mempunyai kewenangan dalam menentukan jurisdiksi perpajakannya. Pajak 

dapat difungsikan untuk tujuan anggaran (budgeter), yaitu sebagai sumber pendapatan 

negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, dan untuk tujuan mengatur 

(reguler), yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan 

penanaman modal, melindungi produksi dalam negeri, mengatur konsumsi, dan lain-lain. 
                                                            
1 P3B merupakan singkatan dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, bahasa Indonesia untuk tax 
treaty. 
2 Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan 
Fiskal, Kementerian Keuangan. 



 

Kewenangan negara inilah yang ditawarkan untuk dimodifikasi atau direkonsiliasi saat 

negara bermaksud melakukan perikatan dalam suatu P3B. 

Kebijakan P3B merupakan bagian dari kebijakan domestik suatu negara. Dengan kebijakan 

P3B-nya, suatu negara menentukan arah dan tujuan diadakannya P3B dengan negara lain. 

Suatu negara mungkin ingin melindungi penduduknya dari perlakuan perpajakan yang 

tidak menguntungkan di negara lain, mendukung warganya untuk bebas melakukan 

kegiatan usaha di negara-negara lain, atau mengamankan pendapatan pajaknya. Negara 

lainnya mungkin ingin menggunakan P3B untuk menarik investasi dari luar negeri dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. P3B bisa juga digunakan sebagai alat 

politik luar negeri untuk pengakuan kedaulatan atau wilayah suatu negara. Singkatnya, 

kebijakan P3B suatu negara sangat dipengaruhi oleh kondisi dan motivasi negara tersebut 

dalam memasuki jaringan P3B. Misalnya, negara-negara berkembang yang membutuhkan 

aliran investasi dari luar negeri biasanya akan mengharapkan P3B sebagai daya tarik 

investasi untuk mendapatkan aliran modal dari negara-negara maju. Sedangkan negara-

negara maju mungkin akan menggunakan P3B sebagai sarana untuk mempertahankan hak 

pemajakan atas penghasilan penduduknya. 

2. Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Saat ini, Indonesia telah mempunyai 58 P3B dan masih terbuka kemungkinan untuk 

menambah jumlah persetujuan. Dengan memasukkan P3B dengan Mauritius yang 

diterminasi pada tahun 2005, secara keseluruhan Indonesia pernah mempunyai 59 P3B. 

Ke-59 P3B tersebut bersifat bilateral yang berarti Indonesia mengikat persetujuan dengan 

59 negara dengan isi persetujuan yang mungkin berbeda-beda. Hal tersebut menimbulkan 

minat bagi Penulis untuk melakukan analisis komparatif terhadap 59 P3B tersebut dalam 

rangka menjawab beberapa pertanyaan berikut: 

- Bagaimana Model P3B Indonesia dibandingkan dengan model yang berlaku umum di 

dunia internasional; 

- Bagaimana realisasi P3B-P3B Indonesia dibandingkan dengan Model P3B Indonesia;  

- Apakah P3B-P3B Indonesia telah mencerminkan kebijakan P3B tertentu. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan induktif dalam 

rangka mendeskripsikan kebijakan P3B Indonesia berdasarkan data yang terkumpul. 

Penelitian terutama menggunakan data sekunder berupa model-model P3B, 59 naskah P3B 
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Indonesia, dan beberapa literatur lainnya. Beberapa data primer, seperti hasil observasi dan 

penjelasan narasumber mengenai P3B dan proses penyusunannya, ikut melengkapi proses 

penelitian.  

Proses penelitian diawali dengan analisis komparatif terhadap Model P3B versi 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Model) dan Model 

P3B versi United Nations (UN Model) serta membandingkannya dengan Model P3B versi 

Indonesia (Model Indonesia). Analisis komparatif dilakukan terhadap beberapa artikel atau 

pasal tertentu dalam P3B yang dipandang relevan dan signifikan untuk diperbandingkan. 

Selanjutnya, Penulis mencoba memetakan ke-59 P3B Indonesia tersebut berdasarkan 

kriteria negara (negara maju atau negara berkembang) dan kesesuaiannya dengan Model 

P3B Indonesia, UN Model, atau OECD Model. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar 

dalam menjawab pokok-pokok permasalahan penelitian.  

B.  STUDI LITERATUR 

1. Perpajakan Internasional 

Isu perpajakan internasional menjadi topik yang cukup penting untuk dibahas seiring 

pesatnya perkembangan transaksi lintas negara (cross-border transactions). Para investor 

sangat berkepentingan terhadap perpajakan internasional karena menyangkut nilai investasi 

dan pengembalian modalnya. Sedangkan pemerintah juga berkepentingan dalam menjamin 

kepastian hukum fiskal bagi para investor disamping mengamankan pendapatan negara 

dari sektor pajak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perpajakan atas transaksi-

transaksi yang melewati batas negara disebut sebagai perpajakan internasional (Zain, 

2003). 

Menurut Arnold (2002), tujuan dari aturan perpajakan internasional adalah getting its fair 

of revenue from cross-border transaction; promoting fairness; enhancing the 

competitiveness of the domestic economy; dan capital-export and capital-import neutrality. 

Masih menurut Arnold (2002), international tax law merupakan aspek internasional dalam 

income tax laws dari negara-negara tertentu. International tax law suatu negara memiliki 

dua dimensi yaitu: 

- Pemajakan terhadap penduduk individu dan perusahaan atas penghasilan yang timbul 

di negara lain. Hal ini sesuai dengan “residence jurisdiction” yaitu negara akan 

mengenakan pajak darimana pun penghasilan tersebut berasal (worldwide income), 
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tanpa melihat dari negara dimana sumber penghasilannya diperoleh. Dengan kata lain, 

pajak akan dikenakan terhadap domestic-source income dan foreign-source income. 

- Pemajakan terhadap bukan penduduk (nonresident) atas penghasilan yang timbul di 

dalam negeri. Adanya hubungan antara negara dengan aktivitas yang menghasilkan 

income menimbulkan hak jurisdiksi berdasarkan “source jurisdiction”.  

Ketika penduduk suatu negara memperoleh income dari luar negeri (foreign-source 

income), hak negara untuk mengenakan pajak atas penghasilan berdasarkan residence 

jurisdiction-nya dapat tumpang tindih dengan hak negara lain atas pajak penghasilan 

berdasarkan source jurisdiction. Hal ini menimbulkan international double taxation karena 

wajib pajak dikenakan pajak berganda atas income yang sama oleh negara yang berbeda 

dalam periode yang sama juga. 

Sumber hukum utama perpajakan internasional yang terpenting adalah undang-undang 

dalam negeri (domestic tax laws) dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) 

yang dalam Bahasa Inggris terkadang disebut dengan Tax Treaties, Double Tax 

Agreement, atau Agreement for the Avoidance of Double Taxation and The Prevention of 

Fiscal Evasion with Respect of Taxes on Income (Zain, 2003). 

2. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) 

P3B termasuk salah satu sumber hukum utama perpajakan internasional selain undang-

undang perpajakan nasional karena suatu P3B pada hakikatnya merupakan rekonsiliasi dari 

dua hukum pajak yang berbeda. Pada negara-negara yang menganut aliran monist, P3B 

menjadi bagian ketentuan perundang-undangan domestik melalui proses ratifikasi dan ada 

kemungkinan kedudukan P3B akan berada di atas undang-undang perpajakan nasional 

suatu negara. Pada negara-negara penganut aliran dualist, P3B akan menjadi bagian 

ketentuan perundang-undangan domestik hanya apabila ketentuan dalam P3B tersebut 

telah diterjemahkan ke dalam peraturan perpajakan nasional sehingga aliran ini terkesan 

lebih mengedepankan undang-undang domestiknya (Zain, 2003). Di Indonesia, P3B 

menjadi bagian dari ketentuan perpajakan Indonesia melalui proses ratifikasi dan 

kedudukannya diperlakukan sebagai lex specialist terhadap undang-undang domestik 

(Surahmat, 2000). 

Menurut Katz and Plambeck, P3B mempunyai dua tujuan utama, yaitu: (1) memfasilitasi 

perdagangan internasional dan arus investasi antarnegara, antara lain dengan cara 

menghindarkan adanya pengenaan pajak berganda dan memberikan pengurangan tarif 
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pajak di negara sumber atas beberapa bentuk penghasilan tertentu; dan (2) merupakan alat 

bagi kedua Contracting States untuk lebih dapat menerapkan aturan-aturan domestiknya 

sehingga dapat mengurangi adanya praktik pengelakan pajak, misalnya dengan 

memungkinkan masing-masing Contracting States untuk saling bertukar informasi, 

konsultasi bersama, atau mengadakan mutual agreement. 

Pada dasarnya, P3B menyelesaikan permasalahan pajak berganda dengan mengatur 

pembagian hak pemajakan antara negara domisili dan negara sumber. Negara domisili 

adalah negara tempat Subjek Pajak berdomisili, sedangkan negara sumber adalah negara 

tempat Subjek Pajak tadi mendapatkan penghasilan. Contoh pembagian hak pemajakan 

adalah sebagai berikut: untuk jenis penghasilan dan kondisi tertentu, hak pemajakan 

diserahkan sepenuhnya ke negara sumber, atau sebaliknya hak pemajakan diserahkan 

sepenuhnya ke negara domisili. Dengan cara ini, akan hanya ada satu negara yang boleh 

memajaki sehingga tidak terjadi pengenaan pajak berganda. Pada kasus lain, negara 

domisili dan negara sumber sama-sama boleh memajaki tetapi dengan pembatasan. 

Pembatasan pada negara sumber tertuang dalam bentuk tarif pajak maksimal yang 

ditetapkan oleh P3B, sedangkan pembatasan pada negara domisili berbentuk penerapan 

kredit pajak atau pengecualian pemajakan oleh negara domisili. Dengan cara ini, 

penghindaran pajak berganda dilakukan dengan membagi tax revenue kepada negara 

domisili dan negara sumber  (Rohatgi, 2006).  

Dalam dunia perpajakan internasional, dikenal dua model utama P3B, yaitu OECD Model 

dan UN Model. OECD Model dibuat berdasarkan perspektif atau kepentingan negara-

negara maju, sedangkan UN Model dibuat berdasarkan perspektif atau kepentingan negara-

negara berkembang. Baik OECD Model maupun UN Model mempunyai susunan chapter 

dan artikel yang hampir sama. Berikut adalah sistematika OECD Model 1977: 

CHAPTER I: Scope of the Convention 
Article 1: Personal Scope 
Article 2: Taxes Covered 

CHAPTER II: Definitions 
Article 3: General Definitions 
Article 4: Resident 
Article 5: Permanent Establishment 

CHAPTER III: Taxation of Income 
Article 6: Income from Immovable Property 
Article 7: Business Profits 
Article 8: Shipping, Inland Waterways Transport, and Air Transport 
Article 9: Associated Enterprises 
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Article 10: Dividends 
Article 11: Interest 
Article 12: Royalties 
Article 13: Capital Gains 
Article 14: Independent Personal Services  
Article 15: Income From Employment 
Article 16: Directors’ Fees 
Article 17: Artistes and Athletes 
Article 18: Pensions 
Article 19: Government Service 
Article 20: Students 
Article 21: Other Income 

CHAPTER IV: Taxation of Capital 
 Article 22: Capital 

CHAPTER V: Methods for Elimination of Double Taxation 
Article 23 A: Exemption Method 
Article 23 B: Credit Method 

CHAPTER VI: Special Provisions 
Article 24: Non-Discrimination 
Article 25: Mutual Agreement Procedure 
Article 26: Exchange of Information 
Article 27: Diplomatic Agents and Consular Officers 
Article 28: Territorial Extension 

CHAPTER VII: Final Provisions 
Article 29: Entry into Force 
Article 30: Termination 

Secara garis besar, sistematika ketentuan P3B terdiri dari: (1) bagian pendahuluan yang 

mengatur ruang lingkup P3B dan beberapa definisi; (2) bagian tentang perlakuan 

perpajakan atas jenis-jenis penghasilan dan metode penghindaran pajak berganda yang 

merupakan bagian utama P3B; (3) bagian pengaturan khusus, seperti non-discrimination, 

mutual agreement procedure, exchange of information, dan diplomatic agents and 

consular officers; dan (4) ketentuan mengenai temporal scope, yang meliputi saat mulai 

berlaku dan tata cara terminasi.   

3. Proses Pembentukan P3B dan Kebijakan P3B 

Proses pembentukan P3B diawali dengan adanya inisiatif dari salah satu negara untuk 

mengadakan suatu P3B. Apabila tawaran ini mendapatkan sambutan positif, proses 

dilanjutkan dengan pertukaran draft P3B. Negosiasi akan dilakukan untuk membahas isi 

pasal-pasal dari draft P3B masing-masing negara yang menunjukkan perbedaan. Setelah 

dicapai kesepakatan, para negosiator melakukan penandatanganan draft dan 

melanjutkannya ke proses ratifikasi. Praktik di Indonesia, ratifikasi dilakukan dengan 
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penerbitan Peraturan Presiden tanpa melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat. Setelah kedua negara meratifikasi dan melakukan pertukaran ratifikasi, biasanya 

P3B akan berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya atau sesuai dengan persetujuan. 

Akhirnya, P3B juga mengatur mengenai tata cara terminasi apabila salah satu atau kedua 

negara tidak menghendaki lagi pemberlakuan P3B.  

Berdasarkan proses di atas, kebijakan P3B suatu negara seharusnya sudah dimulai sejak 

proses inisiasi pembentukan P3B, baik itu dalam mengajukan tawaran kepada negara calon 

mitra P3B atau merespon tawaran dari negara calon mitra. Selanjutnya, kebijakan P3B 

tercermin dalam draft atau model P3B yang diajukan kepada negara calon mitra dan dalam 

proses negosiasi. Keputusan untuk tetap melanjutkan P3B atau mengajukan terminasi juga 

merupakan bagian dari kebijakan P3B. 

C. PEMBAHASAN  

1. Jaringan P3B Indonesia 

Saat ini, Indonesia tengah menjalin P3B dengan 58 negara. Indonesia pernah menjalin P3B 

dengan Mauritius tetapi diterminasi mulai tahun 2005. Tabel 1 menunjukkan daftar negara 

mitra berikut keterangan mengenai periode dimulainya proses negosiasi dan klasifikasinya 

sebagai negara maju atau berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (PBB, 

2009). Perlu diketahui, Indonesia mulai mempunyai Undang-Undang Pajak Penghasilan 

(UU PPh) pada tahun 1984, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1983, yang kemudian beberapa kali 

mengalami perubahan yaitu pada tahun 1991, 1994, 2000, dan terakhir 2009. Oleh karena 

itu, pemetaan berdasarkan tahun dimulainya negosiasi dibagi sesuai dengan rejim UU PPh 

yang berlaku. Periode 1970-1983 merupakan periode dimulainya Indonesia memasuki 

jaringan P3B sebelum Indonesia mempunyai UU PPh, periode 1984-1990 merupakan era 

UU PPh generasi pertama, dan seterusnya. 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa 17 P3B yang pertama kali dinegosiasikan sebelum 1984 

mayoritas adalah P3B dengan negara maju. Pada periode ini tentunya Indonesia belum 

mempunyai Model P3B, sementara negara-negara maju telah mempunyai OECD Model 

1963 sebagaimana akan dijelaskan kemudian. Sebagian besar P3B Indonesia 

dinegosiasikan pada periode 1984-1999, yaitu periode setelah Indonesia mempunyai UU 

PPh dan UN menerbitkan UN Model 1980. Adapun kapan Indonesia mulai mempunyai 

Model P3B Indonesia tidaklah jelas karena Model Indonesia ini tidak ditemukan dalam 

suatu produk hukum. Namun demikian, Surahmat (2000) dan Setiawan (2006) menyebut 
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dan memuat naskah Model P3B Indonesia dalam bukunya masing-masing. Naskah lengkap 

Model P3B Indonesia yang menjadi objek penelitian ini adalah naskah sebagaimana 

dikutip oleh Setiawan. 

Selain P3B dengan Saudi Arabia, semua P3B Indonesia merupakan P3B yang lengkap. 

P3B dengan Saudi Arabia hanya memperjanjikan penghasilan sehubungan dengan 

pengoperasian pesawat terbang dalam jalur lalu lintas internasional. 

Tabel 1: Daftar Negara Mitra P3B 

Mulai 
Negosiasi  Negara Maju Negara Berkembang 

1970-1983 Netherlands, Japan, Belgium, 
Germany, United Kingdom, Canada, 
France, Swiss, Denmark, New 
Zealand, Korea-South, United States 
of America 
(12/59) 

Thailand, Philippines, Poland, Malaysia, 
Russia 
(5/59) 

1984-1990 Australia, Austria, Finland, Italy, 
Norway, Singapore, Spain, Sweden 
(8/59) 

Bulgaria, Hungary, India, Pakistan, 
Romania, Saudi Arabia, Srilanka, Tunisia 
(8/59) 

1991-1993 Czech, Luxembourg, Taipei 
(3/59) 

Algeria, China, Egypt 
(3/59) 

1994-1999 Brunei Darussalam, Kuwait, United 
Arab Emirates 
(3/59) 

Bangladesh, Jordan, Mauritius, Mexico, 
Mongolia, Seychelles, Slovak, South 
Africa, Sudan, Syrian, Turkey, Ukraine, 
Uzbekistan, Venezuela, Vietnam 
(15/59) 

2000-2008 Qatar 
(1/59) 

Korea-North 
(1/59) 

2009-…   

2. Perbandingan Model P3B versi OECD, UN, dan Indonesia 

Sejarah mencatat bahwa tax treaty yang pertama kali ditandatangani adalah tax treaty 

antara Prussia dan Austro-Hungarian pada tahun 1899 meskipun sebelum itu perjanjian 

serupa telah ada di antara negara-negara federasi Jerman. Lama setelah tax treaty pertama 

tersebut, pada tahun 1928 mulai terbentuk satu model tax treaty yang dikenal dengan 

Model Genewa yang disusun oleh League of Nations, cikal bakal United Nations (UN). 

Selanjutnya, segera setelah Perang Dunia II, League of Nations kembali menerbitkan satu 

model tax treaty yang disebut Model London.  

Perkembangan tax treaty dalam era League of Nations ini kurang bagus hingga OECD 

menerbitkan modelnya yang pertama pada tahun 1963, disusul dengan Model 1977, yang 

segera menjadi standar internasional dalam negosiasi tax treaty. Namun demikian, dengan 

meningkatnya perdagangan internasional dan berakhirnya kolonialisme, timbullah 
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kebutuhan terhadap sebuah model tax treaty yang mengakomodasi kepentingan negara 

berkembang saat ingin menjalin P3B dengan negara maju. Model OECD dirasakan lebih 

sesuai untuk negosiasi antar negara maju dan kurang cocok untuk negara berkembang. 

Menyikapi kebutuhan negara-negara berkembang tersebut, pada tahun 1968 UN 

membentuk Ad Hoc Group of Experts on Tax Treaties between Developed and Developing 

Countries. Hasilnya adalah pada tahun 1980 UN menerbitkan modelnya yang pertama 

yang disebut dengan UN Model Double Taxation Convention between Developed and 

Developing Countries (UN Model). UN Model 1980 disusun berdasarkan OECD Model 

1977 dengan sedikit modifikasi namun signifikan. Secara umum, UN Model memberikan 

lebih banyak hak pemajakan kepada negara sumber atau capital-importing country 

daripada OECD Model. UN Model pun segera diadopsi oleh negara-negara berkembang. 

Dalam perkembangannya, OECD cukup sering meng-update modelnya, yaitu pada tahun 

1992, 1994, 1995, 1997, 2000, 2002, 2003, 2005, dan 2008. Sedangkan UN baru meng-

update modelnya pada tahun 2001 dengan memodifikasi OECD Model 1997.  

Mengenai Model P3B Indonesia, Surahmat (2000) mengatakan:  

“Oleh karena Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, maka prinsip yang 
dianut dalam kebijakan di bidang persetujuan penghindaran pajak berganda adalah UN 
Model. Namun demikian tidak berarti bahwa semua ketentuan dalam UN Model itu 
lalu digunakan oleh Indonesia. Prinsip yang dianut adalah suatu kombinasi antara UN 
Model dan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam undang-undang perpajakan 
nasional. Perpaduan antara dua model tersebut menghasilkan suatu model yang disebut 
sebagai Model Indonesia yang dijadikan dasar berpijak dalam melaksanakan 
perundingan persetujuan penghindaran pajak berganda.” 

Pada tahun 1970-an Indonesia mulai terlibat dalam negosiasi P3B dengan 10 negara, tahun 

1980-an dengan 20 negara, tahun 1990-an dengan 27 negara, dan tahun 2000-an dengan 2 

negara. Dengan mempertimbangkan perkembangan P3B Indonesia tersebut, untuk 

keperluan penelitian ini, yang akan diperbandingkan adalah OECD Model 1977, UN 

Model 1980, dan Model Indonesia. Alasan lain adalah bahwa UN Model 1980 disusun 

berdasarkan OECD Model 1977 dan Model Indonesia disusun berdasarkan UN Model 

1980 sehingga ketiganya lebih mudah dan relevan untuk diperbandingkan.  

Seperti telah disinggung di muka, OECD Model 1977 dan UN Model 1980 mempunyai 

sedikit perbedaan pada isi pasal per pasal tetapi cukup signifikan perbedaannya dalam 

konsekuensi perpajakannya. Perbedaan tersebut terutama terletak pada Artikel 5 

(Permanent Establishment), Artikel 7 (Business Profits), Artikel 8 (Shipping, Inland 

Waterways Transport, and Air Transport), Artikel 10 (Dividends), Artikel 11 (Interest), 
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Artikel 12 (Royalties), Artikel 13 (Capital Gains), dan Artikel 21 (Other Income). Oleh 

karena itu, untuk keperluan penelitian ini, pembahasan dibatasi pada artikel-artikel 

tersebut. 

Pada Artikel 5 mengenai pengertian permanent establishment atau Bentuk Usaha Tetap 

(BUT), UN Model 1980 menawarkan pengertian yang lebih luas daripada OECD Model 

1977. Tabel 2 membandingkan definisi BUT menurut UN Model dan OECD Model terkait 

dengan kegiatan penyerahan jasa (Paragraf ke-3 dari Artikel 5). Terlihat bahwa UN Model 

memasukkan “pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultasi, yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan melalui pegawai atau orang lain yang dipekerjakan untuk tujuan tersebut, tetapi 

hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di negara treaty partner (dalam 

proyek yang sama atau yang berhubungan) untuk suatu masa atau masa-masa yang 

berjumlah lebih enam bulan dalam periode dua belas bulan” sebagai BUT. Model 

Indonesia senada dengan UN Model. 

Tabel 2: Definisi BUT 

UN Model = Model Indonesia OECD Model 
The term “permanent establishment” likewise 
encompasses: 

(a) A building site, a construction, assembly or 
installation project or supervisory activities in 
connexion therewith, but only where such site, 
project or activities continue for a period of 
more than six months; 

(b) The furnishing of services, including 
consultancy services, by an enterprise through 
employees or other personnel engaged by the 
enterprise for such purpose, but only where 
activities of that nature continue (for the same 
or a connected project) within the country for a 
period or periods aggregating more than six 
months within any 12-month period. 

A building site or construction or installation 
project constitutes a permanent establishment 
only if it lasts more than twelve months. 

Mengenai pemajakan atas Business Profits, OECD Model menganut prinsip attribution 

income (Artikel 7) dan effectively connected income yang diatur terpisah dalam Artikel 10, 

11, dan 12, sedangkan UN Model menawarkan tambahan prinsip force of attraction 

income. Prinsip attribution income mengandung arti bahwa objek pajak BUT adalah hanya 

penghasilan yang berasal dari kegiatan atau harta BUT itu sendiri. Prinsip effectively 

connected income adalah bahwa objek pajak BUT mencakup juga passive income yang 

diterima kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan kegiatan/keberadaan BUT 
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di negara sumber. Sedangkan prinsip force of attraction income adalah bahwa objek pajak 

BUT mencakup juga laba kantor pusat dari penjualan barang atau transaksi-transaksi 

lainnya yang sama jenisnya dengan yang dilakukan oleh BUT di negara sumber. Model 

Indonesia mengadopsi artikel UN Model ini dan itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

diatur dalam UU PPh. Tabel 3 menunjukkan perbandingan kriteria business profits 

menurut UN Model dan OECD Model (Paragraf ke-1 dari Artikel 7). 

Tabel 3: Business Profits 

UN Model = Model Indonesia OECD Model 
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 

(a) that permanent establishment; 

(b) sales in that other State of goods or 
merchandise of the same or similar kind as 
those sold through that permanent 
establishment; or 

(c) other business activities carried on in that 
other State of the same or similar kind as those 
effected through that permanent establishment. 

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. 

Untuk Artikel 8 tentang Shipping, Inland Waterways Transport, and Air Transport, UN 

Model menyediakan dua alternatif sebagai pilihan. Alternatif pertama adalah sama dengan 

OECD Model, yaitu laba yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat 

terbang dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di negara tempat 

manajemen efektif perusahaan tersebut berada (negara domisili). Alternatif yang kedua, 

laba yang diperoleh dari pengoperasian pesawat terbang dalam jalur lalu lintas 

internasional hanya akan dikenakan pajak di negara tempat manajemen efektif perusahaan 

tersebut berada, sedangkan untuk kapal laut masih bisa dipajaki di negara sumber dengan 

pengurangan tarif. Model Indonesia mengadopsi alternatif kedua UN Model dengan 

memberikan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku menurut ketentuan 

domestik. Tabel 4 menunjukkan perbandingan antara alternatif kedua UN Model dan 

OECD Model untuk pemajakan atas kegiatan shipping dalam jalur lalu lintas internasional 

(UN Model: Paragraf ke-2 dari Artikel 8; OECD Model: Paragraf ke-1 dari Artikel 8). 
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Tabel 4: Shipping 

UN Model = Model Indonesia OECD Model 
Profits from the operation of ships in 
international traffic shall be taxable only in the 
Contracting State in which the place of effective 
management of the enterprise is situated unless 
the shipping activities arising from such 
operation in the other Contracting State are 
more than casual. If such activities are more 
than casual, such profits may be taxed in that 
other State. The profits to be taxed in that other 
State shall be determined on the basis of an 
appropriate allocation of the over-all net profits 
derived by the enterprise from its shipping 
operations. The tax computed in accordance 
with such allocation shall then be reduced by 
_____ per cent.  

Profits from the operation of ships or aircraft in 
international traffic shall be taxable only in the 
Contracting State in which the place of effective 
management of the enterprise is situated. 

Mengenai dividen, bunga, dan royalti, perbedaan pertama antara OECD Model dan UN 

Model adalah bahwa UN Model tidak menyebutkan secara spesifik besaran tarif pajak 

karena akan dinegosiasikan. Perbedaan berikutnya, khusus royalti, OECD Model 

memberikan hak pemajakan sepenuhnya kepada negara domisili, sedangkan UN Model 

memberi hak pemajakan dengan pembatasan kepada negara sumber. Model Indonesia 

sesuai dengan UN Model. Tabel 5 menunjukkan perbandingan pengaturan royalti antara 

UN Model dan OECD Model (UN Model: Paragraf ke-1 dan 2 dari Artikel 12; OECD 

Model: Paragraf ke-1 dari Artikel 12). 

Tabel 5: Royalties 

UN Model = Model Indonesia OECD Model 
1. Royalties arising in a Contracting State and 
paid to a resident of the other Contracting State 
may be taxed in that other State. 

2. However, such royalties may also be taxed in 
the Contracting State in which they arise and 
according to the laws of that State, but if the 
recipient is the beneficial owner of the royalties, 
the tax so charged shall not exceed _____ per 
cent of the gross amount of the royalties. The 
competent authorities of the Contracting States 
shall by mutual agreement settle the mode of 
application of this limitation. 

1. Royalties arising in a Contracting State and 
paid to a resident of the other Contracting State 
shall be taxable only in that other State if such 
resident is the beneficial owner of the royalties. 

 

 

Artikel 13 (Capital Gains) UN Model mempunyai dua tambahan paragraf dibanding 

OECD Model. Dengan dua paragraf ini, negara sumber dimungkinkan untuk memajaki 
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transaksi pengalihan saham perusahaan yang sebagian besar asetnya berupa barang tidak 

bergerak yang terletak di negara sumber; dan transaksi pengalihan saham perusahaan yang 

berdomisili di negara sumber sepanjang melebihi persentase kepemilikan tertentu. Berbeda 

dengan pola sebelumnya, Model Indonesia menyimpang dari UN Model dan bahkan sama 

dengan OECD Model. Tabel 6 menunjukkan perbandingan Artikel 13 antara UN Model 

dan OECD Model. 

Tabel 6: Capital Gains 

UN Model  OECD Model = Model Indonesia 
1. Gains derived by a resident of a Contracting 
State from the alienation of immovable property 
referred to in article 6 and situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other 
State. 

1. Gains derived by a resident of a Contracting 
State from the alienation of immovable property 
referred to in Article 6 and situated in the other 
Contracting State may be taxed in that other 
State. 

2. Gains from the alienation of movable 
property forming part of the business property 
of a permanent establishment which an 
enterprise of a Contracting State has in the other 
Contracting State or of movable property 
pertaining to a fixed base available to a resident 
of a Contracting State in the other Contracting 
State for the purpose of performing independent 
personal services, including such gains from the 
alienation of such a permanent establishment 
(alone or with the whole enterprise) or of such 
fixed base, may be taxed in that other State. 

2. Gains from the alienation of movable 
property forming part of the business property 
of a permanent establishment which an 
enterprise of a Contracting State has in the other 
Contracting State or of movable property 
pertaining to a fixed base available to a resident 
of a Contracting State in the other Contracting 
State for the purpose of performing independent 
personal services, including such gains from the 
alienation of such a permanent establishment 
(alone or with the whole enterprise) or of such 
fixed base, may be taxed in that other State. 

3. Gains from the alienation of ships or aircraft 
operated in international traffic, boats engaged 
in inland waterways transport or movable 
property pertaining to the operation of such 
ships, aircraft or boats, shall be taxable only in 
the Contracting State in which the place of 
effective management of the enterprise is 
situated. 

3. Gains from the alienation of ships or aircraft 
operated in international traffic, boats engaged 
in inland waterways transport or movable 
property pertaining to the operation of such 
ships, aircraft or boats, shall be taxable only in 
the Contracting State in which the place of 
effective management of the enterprise is 
situated. 

4. Gains from the alienation of shares of the 
capital stock of a company the property of 
which consists directly or indirectly principally 
of immovable property situated in a Contracting 
State may be taxed in that State.  

 

 5. Gains from the alienation of shares other 
than those mentioned in paragraph 4 
representing a participation of _____ per cent in 
a company which is a resident of a Contracting 
State may be taxed in that State. 
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6. Gains from the alienation of any property 
other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 
4 and 5 shall be taxable only in the Contracting 
State of which the alienator is a resident. 

4. Gains from the alienation of any property 
other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 
3, shall be taxable only in the Contracting State 
of which the alienator is a resident. 

Artikel 21 (Other Income) UN Model mempunyai satu paragraf lebih banyak daripada 

OECD Model. Menurut OECD Model, penghasilan selain yang sudah diatur khusus dalam 

P3B akan dipajaki hanya di negara domisili. Menurut UN Model, meskipun utamanya hak 

pemajakan atas penghasilan lain-lain tersebut berada pada negara domisili, negara sumber 

masih dibolehkan memajaki bila penghasilan tersebut timbul di negara sumber. Berbeda 

dengan kedua model tersebut, Model Indonesia menawarkan bahwa untuk penghasilan 

lain, selain dari lotere dan hadiah, akan dipajaki di negara domisili. 

3. Kebijakan P3B Indonesia 

Secara umum, kecuali pada Artikel 13 (Capital Gains) dan Artikel 21 (Other Income), 

Model P3B Indonesia banyak bersesuaian dengan UN Model. Namun demikian, dalam 

realisasinya, isi P3B Indonesia tidak selalu sama dengan Model Indonesia, atau bahkan 

berbeda juga dengan UN Model atau OECD Model tergantung dari proses negosiasi.  

Untuk menilai apakah P3B-P3B Indonesia yang saat ini berlaku mencerminkan suatu 

kebijakan tertentu atau tidak, berikut adalah analisis komparatif terhadap artikel-artikel 

tertentu dalam P3B Indonesia. 

a. Permanent Establishment  

Permanent Establishment atau BUT adalah suatu tempat permanen (yang terletak di satu 

negara) yang digunakan oleh penduduk negara lain (Subjek Pajak Luar Negeri) untuk 

menjalankan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya. Secara implisit, ketentuan 

perpajakan Indonesia mengatur bahwa BUT merupakan Subjek Pajak Luar Negeri 

meskipun cara pemajakannya mirip dengan Subjek Pajak Dalam Negeri. Istilah BUT ini 

jangan dikacaukan dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang merupakan 

Subjek Pajak Dalam Negeri karena didirikan dan atau bertempat kedudukan di Indonesia 

tetapi mengandung unsur kepemilikan fihak asing.  

Pengertian BUT sangat krusial dalam P3B. Tanpa adanya P3B, Indonesia mempunyai hak 

pemajakan atas imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan yang 

dibayarkan atau yang terutang kepada Wajib Pajak luar negeri (Pasal 26 ayat (1) huruf d 

UU PPh). Dengan adanya P3B, imbalan dimaksud (business profits) hanya akan dikenakan 

pajak di negara treaty partner (negara domisili) kecuali jika Subjek Pajak Luar Negeri 
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tersebut menjalankan usahanya di Indonesia melalui BUT yang terletak di Indonesia. 

Ringkasnya, BUT merupakan sarana bagi Indonesia sebagai negara sumber dalam 

memajaki business profits yang diperoleh penduduk negara domisili. 

Dengan memasuki jaringan P3B, Indonesia berarti sudah siap dengan konsekuensi 

pelepasan hak pemajakan atas business profits yang diperoleh penduduk negara treaty 

partner tanpa melalui BUT. Untuk mempertahankan hak pemajakannya ini, Indonesia 

mengadopsi pengertian BUT menurut UN Model yang lebih luas dan lebih 

menguntungkan bagi Indonesia dibanding dengan pengertian BUT menurut OECD Model. 

Perbedaan utamanya adalah bahwa, menurut UN Model, kegiatan pemberian jasa oleh 

penduduk negara domisili yang dilakukan di negara sumber dapat menimbulkan BUT di 

negara sumber, tergantung lamanya kegiatan tersebut berlangsung. Dengan kata lain, 

kebijakan P3B Indonesia mengenai pengertian BUT menempatkan Indonesia sebagai 

negara sumber yang ingin mempertahankan hak pemajakan atas business profits.  

Bagaimana realisasi kebijakan P3B Indonesia yang tercermin dalam Model Indonesia 

tersebut? Tabel 7 memberikan gambaran tentang pengertian BUT pada P3B-P3B yang 

berlaku di Indonesia. Pembedaan didasarkan pada apakah kegiatan pemberian jasa dapat 

menimbulkan BUT atau tidak dan diklasifikasikan sesuai dengan predikat negara treaty 

partner. Dari 59 P3B yang pernah ada, 48 P3B setuju untuk memasukkan ‘pemberian jasa’ 

dalam pengertian BUT, dan itu termasuk 23 negara maju yang sebetulnya lebih 

menghendaki OECD Model.    

Tabel 7: Pengertian BUT 

 Negara Maju Negara Berkembang 

Model Indonesia 
= UN Model 

Austria, Brunei Darussalam, 
Canada, Czech, Denmark, Finland, 
France, Germany, 
Italy, Japan, Kuwait, 
Luxembourg, Netherlands, 
New Zealand, Norway, 
Qatar, Singapore, Spain, Sweden, 
Swiss, Taipei, United Kingdom, 
United States of America 
(23/59) 

Algeria, Bangladesh, Bulgaria 
China, Hungary, India, Jordan, 
Korea-North, Mauritius, Mexico, 
Mongolia, Pakistan, Poland, 
Romania, Russia, Seychelles, Slovak, 
Srilanka, Sudan, Syrian, Thailand, 
Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, 
Vietnam 
(25/59) 

OECD Model Australia, Belgium, Korea-South, 
United Arab Emirates. 
(4/59) 

Egypt, Malaysia, Philippines, South 
Africa, Tunisia, Turkey 
(6/59) 

Lain-lain  Saudi Arabia 
(1/59) 

 

15 
 



 

b. Business Profits 

Kebijakan P3B Indonesia mengenai pemajakan terhadap business profits mengikuti pola 

yang ditawarkan UN Model, yaitu business profits suatu BUT tidak hanya dipajaki 

berdasarkan prinsip attribution income dan effectively connected income, tetapi juga force 

of attraction income. Indonesia kembali menempatkan dirinya sebagai negara sumber yang 

ingin mempertahankan hak pemajakan atas business profits dengan cara yang seluas-

luasnya. 

Tabel 8: Pemajakan Business Profits  

 Negara Maju Negara Berkembang 

Model Indonesia 
= UN Model 

Australia, Austria, Belgium, Brunei 
Darussalam, Canada, Czech, 
Denmark, Finland, Germany, Italy, 
Korea-South, Kuwait, Luxembourg, 
Netherlands, New Zealand, 
Norway, Qatar, Spain, Sweden, 
United Arab Emirates, United 
States of America 
(21/59) 

Algeria, Bulgaria, Egypt, Hungary, 
Jordan, Mongolia, Pakistan, 
Philippines, Poland, Romania, Russia, 
Slovak, South Africa, Srilanka, 
Sudan, Syrian, Thailand, Tunisia, 
Ukraine, Uzbekistan, Venezuela, 
Vietnam 
(22/59) 

OECD Model France, Japan, Singapore, Swiss, 
United Kingdom 
(5/59) 

Bangladesh, China, Korea-North, 
Malaysia, Mauritius, Seychelles, 
Turkey  
(7/59) 

Lain-lain Taipei 
(1/59) 

India, Mexico, Saudi Arabia  
(3/59) 

Tabel 8 menggambarkan peta P3B Indonesia sehubungan dengan konsep pemajakan 

business profits. Dari 59 P3B yang pernah ada, 43 P3B sesuai dengan Model Indonesia, 

yaitu mengadopsi prinsip force of attraction income. Dengan India, Mexico, dan Taipei, 

prinsip force of attraction income terbatas pada laba kantor pusat yang berasal dari 

penjualan barang yang sama jenisnya dengan yang dilakukan oleh BUT di negara sumber, 

tidak termasuk laba dari kegiatan kantor pusat lainnya. 

c. Shipping, Inland Waterways Transport, and Air Transport 

Kebijakan P3B Indonesia untuk pemajakan atas penghasilan dari pengoperasian pesawat 

terbang dalam jalur lalu lintas internasional tidak berbeda dengan UN Model dan OECD 

Model, yaitu hak pemajakan diserahkan kepada negara domisili meskipun hal ini berbeda 

dari ketentuan domestik Indonesia. Untuk pengoperasian kapal laut, senada dengan Artikel 

8B UN Model, Indonesia menawarkan pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari tarif 

pajak yang berlaku untuk pemajakan atas penghasilan dari pengoperasian kapal laut dalam 
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jalur lalu lintas internasional. Secara umum, kebijakan P3B yang tercermin dalam Model 

Indonesia ini adalah bahwa Indonesia tidak memaksakan ketentuan domestiknya tetapi 

mengambil jalan tengah dengan mengikuti alternatif kedua UN Model. 

Tabel 9 menunjukkan realisasi P3B Indonesia sehubungan dengan pemajakan atas 

penghasilan dari pengoperasian kapal laut dalam jalur lalu lintas internasional tersebut. 

Dari 59 P3B yang pernah ada, Indonesia hanya berhasil ”memenangkan” negosiasi 

sebanyak 12 P3B. Dengan Philippines cukup berhasil dengan adanya penentuan tarif pajak 

tertentu, dengan Pakistan tidak memberikan pengurangan tarif, dan sisanya sebanyak 45 

P3B mengikuti OECD Model.  

 Tabel 9: Pemajakan atas Shipping 

 Negara Maju Negara Berkembang 

Model Indonesia 
= UN Model 

Austria, Brunei Darussalam, 
Singapore, Swiss  
(4/59) 

Bangladesh, China, Hungary, 
Malaysia, Romania, Russia, Srilanka, 
Thailand  
(8/59) 

OECD Model Australia, Belgium, Canada, Czech, 
Denmark, Finland, France, 
Germany, Italy, Japan, Korea-
South, Kuwait, Luxembourg, 
Netherlands, New Zealand, 
Norway, Qatar, Spain, Sweden, 
Taipei, United Arab Emirates, 
United Kingdom, United States of 
America 
(23/59) 

Algeria, Bulgaria, Egypt, India, 
Jordan, Korea-North, Mauritius, 
Mexico, Mongolia, Poland, Saudi 
Arabia, Seychelles, Slovak, South 
Africa, Sudan, Syrian, Tunisia, 
Turkey, Ukraine, Uzbekistan, 
Venezuela, Vietnam  
(22/59) 

Lain-lain  Pakistan, Philippines 
(2/59) 

d. Dividends, Interest, dan Royalties 

Kebijakan P3B Indonesia untuk pemajakan dividen, bunga, dan royalti adalah sesuai 

dengan UN Model, yaitu memberi hak pemajakan kepada negara sumber dengan 

pembatasan tarif yang besarannya akan ditentukan dengan negosiasi. Seluruh P3B 

Indonesia (kecuali dengan Arab Saudi) telah sesuai dengan Model Indonesia dan dengan 

pembatasan tarif pajak yang bervariasi, yaitu 5%, 10%, 12,5%, 15%, dan 20%.  

Untuk dividen, beberapa P3B memberikan pembatasan tarif yang berbeda bagi portfolio 

investment dan direct investment. Yang dimaksud dengan direct investment di sini adalah 

kepemilikan saham dalam jumlah yang signifikan oleh perusahaan asing. Untuk interest 

dan royalties, sebagian besar pembatasan tarif berada pada angka 10%. Penetapan 

pembatasan tarif ini tergantung pada proses negosiasi. Apabila Indonesia memposisikan 
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dirinya sebagai capital exporter sebaiknya Indonesia memperjuangkan tarif pembatasan 

serendah mungkin agar pembagian hak pemajakannya lebih banyak ke Indonesia. Begitu 

juga sebaliknya, apabila Indonesia memposisikan dirinya sebagai capital importer, maka 

sebaiknya Indonesia memperjuangkan tarif pembatasan yang tinggi. Apabila Indonesia 

berada dalam posisi yang kurang jelas, maka tarif pembatasan sebesar 10% merupakan 

angka moderat, yaitu mencerminkan pembagian hak pemajakan yang fifty-fifty. 

e. Capital Gains 

Berbeda dengan pola sebelumnya, kebijakan P3B Indonesia untuk Capital Gains 

bersesuaian dengan OECD Model, yaitu: (1) keuntungan yang diperoleh dari pengalihan 

harta tidak bergerak dapat dipajaki oleh negara tempat harta tidak bergerak tersebut 

terletak (negara sumber); (2) keuntungan dari pengalihan harta bergerak yang merupakan 

bagian kekayaan suatu BUT, termasuk keuntungan dari pengalihan BUT itu sendiri, dapat 

dipajaki oleh negara tempat BUT tersebut terletak (negara sumber); (3) keuntungan yang 

diperoleh dari pengalihan kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu 

lintas internasional atau harta bergerak yang terkait dengan pengoperasian pesawat udara 

tersebut hanya akan dikenakan pajak di negara domisili; dan (4) keuntungan dari 

pengalihan harta lainnya selain yang disebut pada ayat-ayat sebelumnya hanya akan 

dikenakan pajak di negara domisili, yaitu negara di mana orang/badan yang mengalihkan 

harta tersebut menjadi penduduknya. 

Tabel 10: Capital Gains Barang Bergerak 

 Negara Maju Negara Berkembang 

Model Indonesia 
= OECD Model 

Austria, Belgium, Brunei 
Darussalam, Czech, Denmark, 
France, Germany, Italy, Japan, 
Korea-South, Kuwait, Luxembourg, 
New Zealand, Qatar, Spain, 
Sweden, Swiss, Taipei, United Arab 
Emirates, United Kingdom  
(20/59) 

Algeria, Bangladesh, Bulgaria, 
Hungary, India, Mauritius, Mongolia, 
Poland, Romania, Seychelles, Slovak, 
South Africa, Srilanka, Sudan, Syrian, 
Tunisia, Turkey, Uzbekistan  
(18/59) 

UN Model  Egypt, Mexico, Venezuela, Vietnam  
(4/59) 

Lain-lain Australia, Canada, Finland, 
Netherlands, Norway, Singapore, 
United States of America 
(7/59) 

China, Jordan, Korea-North, 
Malaysia, Pakistan, Philippines, 
Russia, Saudi Arabia, Thailand, 
Ukraine 
 (10/59) 

Tabel 10 berfokus pada pembandingan paragraf (4) yang mengatur hak pemajakan atas 

pengalihan harta bergerak selain yang menjadi bagian dari kekayaan BUT. Termasuk 
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dalam pengertian harta bergerak ini adalah saham. Model Indonesia menawarkan bahwa 

keuntungan dari pengalihan saham oleh penduduk negara treaty partner hanya akan 

dipajaki oleh negara treaty partner tersebut. Sebagai negara berkembang, seharusnya 

Indonesia lebih diuntungkan bila mengadopsi UN Model, dan itu sesuai dengan Pasal 24 

UU PPh, yaitu penghasilan dari saham dianggap bersumber di negara tempat saham 

tersebut diterbitkan. Dengan banyaknya P3B Indonesia yang berbunyi sesuai OECD 

Model, Indonesia berpotensi kehilangan hak pemajakan atas penghasilan berupa capital 

gain pengalihan saham. 

f. Other Income 

Kebijakan P3B Indonesia untuk pemajakan atas penghasilan selain yang sudah diatur 

khusus dalam artikel lainnya adalah bahwa Indonesia hanya menghendaki lotere dan 

hadiah yang dapat dipajaki oleh negara sumber. Selain itu, hak pemajakan diserahkan 

kepada negara domisili. Tanpa memasukkan unsur lotere dan hadiah tersebut, Model 

Indonesia ini bersesuaian dengan OECD Model dan berseberangan dengan UN Model 

yang menginginkan penghasilan lain yang timbul di negara sumber dapat dipajaki di 

negara sumber. Tabel 11 menggambarkan peta P3B Indonesia untuk other income.  

Tabel 11: Other Income 

 Negara Maju Negara Berkembang 

Model Indonesia  Germany, Netherlands  
(2/59) 

Bangladesh, Korea-North, Mauritius, 
Seychelles, Slovak, Sudan, Syrian, 
Ukraine  
(8/59) 

UN Model Australia, Austria, Belgium, Brunei 
Darussalam, Canada, Czech, 
Denmark, Finland, Italy, 
Luxembourg, New Zealand, 
Norway, Qatar, Spain, Sweden 
(15/59) 

Algeria, Bulgaria, China, Egypt, 
Hungary, India, Jordan, Malaysia, 
Mexico, Mongolia, Pakistan, 
Philippines, Poland, Romania, Russia, 
South Africa, Thailand, Tunisia, 
Turkey, Uzbekistan, Vietnam  
(21/59) 

OECD Model France, Japan, Korea-South, 
Kuwait, Taipei, United Arab 
Emirates 
(6/59) 

 

Lain-lain Singapore, Swiss, United Kingdom, 
United States of America 
(4/59) 

Saudi Arabia, Srilanka, Venezuela 
(3/59) 

Tabel 11 menunjukkan bahwa Model Indonesia hanya terealisasi pada 10 P3B. UN Model 

lebih dominan mengisi P3B-P3B Indonesia yang itu boleh dikatakan sebagai blessing in 

disguise karena sebetulnya itu lebih menguntungkan Indonesia dengan asumsi bahwa 
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Indonesia lebih banyak berposisi sebagai negara sumber. Beberapa P3B keluar dari pola 

UN Model dan OECD Model. Misalnya, P3B dengan Singapore, Srilanka, dan Venezuela 

mengatur  bahwa hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam P3B akan dikembalikan 

kepada aturan domestik masing-masing. P3B dengan Swiss, United Kingdom, United 

States of America, dan Saudi Arabia tidak memuat artikel tentang other income. 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kebijakan P3B suatu negara meliputi proses inisiasi pembentukan P3B, model P3B, 

negosiasi, dan terminasi. Dalam proses inisiasi pembentukan P3B, Indonesia belum 

mempunyai kebijakan baku atau standard operating procedure (SOP) untuk menentukan 

kapan perlu mengusulkan dan bagaimana menjawab usulan negara lain untuk membentuk 

P3B. Usaha untuk menyusun SOP tersebut sudah pernah ada, yaitu pada tahun 2009 

Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun Rancangan 

Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara Penanganan Usulan Pembentukan 

dan Perundingan Kembali P3B. RPMK ini perlu segera direalisasikan agar instansi terkait 

mempunyai pedoman yang jelas mengenai tugas dan fungsinya. Selain itu, RPMK tersebut 

perlu diperluas cakupannya sehingga dapat mengatur tentang tata cara terminasi P3B juga. 

Indonesia telah mempunyai Model P3B yang dijadikan dasar berpijak dalam melaksanakan 

proses perundingan. Secara umum, karena Model Indonesia banyak bersesuaian dengan 

UN Model, kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang telah tercermin dalam 

model tersebut. Meskipun demikian, Indonesia perlu senantiasa meng-update modelnya 

untuk mengikuti perkembangan zaman. 

Berdasarkan pemetaan terhadap 59 P3B di muka, Indonesia terlihat cukup berhasil dalam 

mempertahankan hak pemajakan atas business profits dan memberlakukan prinsip force of 

attraction income. Sedangkan untuk hak pemajakan atas usaha pelayaran dalam jalur lalu 

lintas internasional, Indonesia harus mengakui kekuatan OECD Model. Untuk pemajakan 

atas dividen, bunga, dan royalti, Indonesia lebih banyak bersikap moderat dengan pola 

fifty-fifty pada pembatasan tarif. Artikel 13 (Capital Gains) dan Artikel 21 (Other Income) 

yang tidak sesuai dengan UN Model memerlukan pengkajian ulang mengenai cost and 

benefit-nya. Karena realisasi artikel-artikel P3B sangat tergantung pada proses negosiasi, 

kebijakan tentang negosiasi, seperti penentuan artikel-artikel mana yang tidak boleh 

ditawar, mana yang boleh ditawar, dan seberapa jauh batas penawaran, perlu diatur. 
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Proses panjang pembentukan P3B dan luasnya jaringan P3B Indonesia tentunya tidak 

dapat terjadi tanpa suatu kebijakan. Logika ini membawa kepada kesimpulan bahwa 

Indonesia tentu memiliki kebijakan P3B tertentu. Kebijakan tertulis dan terpublikasi yang 

dapat ditemukan adalah Model P3B Indonesia, sedangkan kebijakan lainnya mungkin 

bersifat ad hoc dan belum terbakukan. Arah kebijakan P3B ke depan sangat bergantung 

kepada Menteri Keuangan selaku competent authority, apakah akan tetap mempertahankan 

kebijakan yang samar seperti sekarang ini sehingga lebih fleksibel ataukah membuatnya 

lebih terang dan transparan dengan mengeksplisitkan SOP penanganan P3B dan updating 

Model P3B Indonesia. 
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