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Laporan Kegiatan Prakarsa

Isu pajak masih menjadi barang langka dalam pemberitaan media, dibanding 
pemberitaan isu lain seperti isu politik, sosial atau  hukum. Isu pajak ramai muncul 
hanya disaat bulan-bulan pelaporan SPT tahunan atau jika ada ekspos tentang gijzeling 
oleh Dirjen Pajak.  Isu pajak belum menjadi perhatian jurnalis  dan berita rutin di media 
massa, terutama bagi media daerah.

Kondisi itulah yang mendorong Tempo Institute  dan PRAKARSA menggagas 
kegiatan Fellowship Liputan Isu Pajak. Kegiatan Fellowship memiliki dua tujuan, 
yakni menghadirkan lebih banyak liputan tentang pajak di media. Serta meningkatkan 
kapasitas jurnalis tentang pengetahuan pajak dan menginvestigasi  isu pajak. Program 
Fellowship Isu Pajak,  selain untuk mengarusutamakan isu pajak sekaligus  mentriger 
jurnalis, terutama jurnalis daerah agar lebih mumpuni menuliskan isu pajak. 

Pelaksanaan kegiatan yang dibatasi waktun hanya 3 bulan (November-Desember), 
membuat penyelenggara harus bekerja keras. Situasi pandemi Corona-19 juga 
memaksa berbagai tahapan kegiatan dilaksanakan  melalui  online. Baik kegiatan 
koordinasi, meeting, diskusi hingga pelatihan seluruhnya dilakukan secara daring.
Waktu pendaftaran yang terbatas, hanya  2 minggu, membuat penyelenggara harus 
berjibaku untuk mengumpulkan 25 peserta, sesuai target. Namun diluar  dugaan  animo 
jurnalis  untuk mengikuti kegiatan ini cukup besar. Terbukti jumlah proposal yang masuk  
melebihi target. 

Memanfaatkan pengalaman Tempo Institute dalam mengelola program Investigasi 
Bersama Tempo (IBT) yang telah berjejaring dengan jurnalis daerah membuat target 
rekrutment peserta dapat terpenuhi,  bahkan mencapai 52 pendaftar
Selanjutnya dari jumlah tersebut dilakukan proses seleksi tahap pertama,  hingga 
terpilih 25 jurnalis yang proposalnya dinilai layak. Bagi 25 jurnalis yang lolos diberikan 
kesempatan  untuk mengikuti pelatihan selama sepekan. 

Memahami bahwa menuliskan pajak tidaklah sesederhana menuliskan berita umum. 
Jurnalis harus paham pengertian, sistem  dan mekanisme pajak yang berlaku di 
Indonesia. Oleh karenanya sebelum melaksankan Program Liputan Isu Pajak para 
peserta harus melalui proses pelatihan, baik  pelatihan tentang pengetahuan pajak 
maupun pelatihan tentang jurnalistik dan investigasi. 

Pengetahuan pajak perlu diberikan mengingat pengetahuan pajak merupakan 
pengetahuan khusus yang tidak semua jurnalis memahaminya. Selain itu  mengingat 
peserta sebagian besar berasal dari media daerah kita juga perlu meningkatkan 
keahlian di bidang jurnalistik dan investigasi. Sekaligus sebagai pembekalan jurnalis 
menghadapi kegiatan fellowship liputan khusus ini. 

Selain pelatihan kita juga memberikan pendampingan atau mentor  saat pelatihan. Lima 
orang peserta akan di dampingi oleh satu orang mentor dari redaksi Desk Ekonomi 

EXECUTIVE SUMMARY
Ikhtiar Mengarus-utamakan Isu Pajak

A.
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Bisnis Tempo. Sehingga selain materi belajar mereka juga dibimbing para mentor untuk 
merumuskan kembali angle  dan merumuskan masalah usulan yang  diajukan.

Sebelum pelatihan di gelar untuk merumuskan materi pajak dan jurnalistik yang tepat 
dalam program fellowship ini kami juga menggelar FGD. FGD dimaksudkan  untuk 
mencari masukan dari berbagai stake holder,  baik dari ahli pajak, Dirjen Pajak, dari 
Redaksi Tempo maupun dari Pihak PRAKARSA.Sehingga di peroleh rumusan materi 
yang representasi untuk diimplementasikan dalam pelatihan kegiatan ini.

Kondisi pandemi covid-19 disusul pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) di daerah, memang membuat langkah kita serba terbatas. Oleh karenanya 
sejumlah kegiatan seperti koordinasi, seleksi, pelatihan, diskusi  dan mentoring 
dilakukan secara online. Bersyukur di tengah kondisi yang serba terkekang dan waktu 
yang pendek, berkat kerja keras banyak pihak kegiatan tersebut dapat terselenggara 
denganbaik. 

OBJEKTIF
Program Fellowship Liputan Isu Pajak ini bertujuan untuk memperluas liputan tentang 
isu perpajakan di media massa. Selama ini pemberitaan isu pajak  di media massa dinilai 
masih sangat kurang, terutama media masa di daerah. Jarangnya pemberitaan isu 
pajak di media, diduga akibat berbagai faktor, antara lain kurangnya perhatian jurnalis 
terkait persoalan pajak, pajak dianggap bukan isu menarik, juga masih  terbatasnya 
pengetahuan jurnalis tentang pajak. 

Program ini diharapkan dapat triger bagi jurnalis untuk terbiasa membuat laporan dan 
tulisan tentang pajak.  Sehingga akan muncul banyak pemberitaan tentang pajak di 
media masa. 

Munculnya banyak pemberitaan pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 
dan perhatian tentang persoalan perpajakan, yang pada gilirannya menumbuhkan 
kesadaran  masyarakat pentingnya pajak bagi negara.

CONCEPT  AND OUTPUT
CONCEPT
•	 Penguatan	 Pangetahuan	 tentang	 Perpajakan	 dan	 penguatan	 keahlian	 	 tentang	

liputan	indept	bagi	jurnalis
•	 Menghasilkan	lebih	banyak	tulisan	tentang	pajak	
•	 Fellowship	Liputan	perpajakan

OUTPUT
•	 25	 jurnalis	yang	memperoleh	peningkatan	kapasitas	pengetahuan	tentang	pajak	

dan	jurnalistik
•	 23	tulisan	pajak	di		23	media
•	 5		indept	reporting	tentang	isu		pajak		di	5	Media	/Tempo.
•	 Modul	belajar	tentang	liputan	pajak

B.

C.
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ACTIVITIES
Kegiatan Program Liputan Isu Perpajakan meliputi; 
Kegiatan Publikasi,  Penerimaan proposal,  Seleksi  peserta, Pelatihan tentang pajak 
dan jurnalitik, Tugas menulis liputan pajak, Seleksi fellowship dan kontrak, Liputan dan 
Mentoring, Penerbitan naskah, Evaluasi kegiatan. Serta Penyusunan Modul Belajar 
liputan isu pajak. 

Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut;

Tahap I: Publikasi  (Launching)
Persiapan awal dari kegiatan ini berupa kampanye/publikasi kegiatan melalui sejumlah 
flatform media (facebook, Twitter dan Instagram). Juga publikasi melalui jaringan 
jurnalis dalam group whatsap, melalui jaringan AJI,  maupun mengontak langsung 
sejumlah jurnalis dibeberapa daerah. Publikasi itu dirasa efektif  sehingga dalam waktu 
25 hari (tgl 25 Oktober sd 20 November) berhasil mengumpulkan 52 proposal pengusul 
fellowship.  Simultan dengan pengumpulan peserta, penyelenggara juga melakukan 
koordinasi dengan redaksi Tempo untuk menentukan tim pengampu dan mentor. Selain   
koordinasi dengan mitra PRAKARSA. 

Sebelum menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi calon peserta Fellowship kami 
melakukan serangkaian diskusi di internal Tempo Institute, untuk merumuskan  bentuk 

D.
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dan  materi pelatihan. Kami juga menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 
untuk menghimpun masukan tentang materi ajar bagi para jurnalis. Diskusi melibatkan 
PRAKARSA, Redaktur Tempo, Dirjen Pajak dan Ahli Pajak. 

Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur PRAKARSA Ah. Maftuchan, Direktur Tempo 
Institute Qaris Tajudin, juga hadir  Kasubdit Hubungan Masyarakat Perpajakan, Direktorat 
Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Ani Natalia, beserta 
Kasubdit Potensi Perpajakan, Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Dirjen 
Pajak, Samingun, sementara dari Redaksi Tempo  hadir Muhammad Taufiqurahman 
dan Philipus Parera jurnalis senior yang berpengalaman dalam menulis isu pajak.

Dari hasil pertemuan FGD itu diperoleh banyak masukan	 berbagai	 pihak tentang 
kegiatan Fellowship Liputan Pajak. Dari pertemuan itu Tempo Institut dan redaksi Tempo 
menyusun dan merumuskan kembali materi pelatihan untuk para jurnalis, yang meliputi 
materi: Pengantar Perpajakan yang meliputi pengertian pajak, filosofi pajak, jenis 
jenis pajak, fungsi pajak dan dasar hukum pajak, dll, Praktik Perpajakan di Indonesia  
yang meliputi aturan pajak Indonesia, pengertian pajak pusat dan daerah, perubahan 
kebijakan pajak, dll, Menuliskan Isu Pajak  yang meliputi kasus-kasus perpajakan: 
modus penghindaran pajak, penipuan pajak, transfer pricing, performa layanan pajak, 
Belajar membaca laporan keuangan perusahaan (memahami dokumen-dokumen 
pajak, cukai dsb) serta Bagaimana teknik meliput isu  perpajakan.
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Tahap II: Seleksi Proposal
Sebagai syarat pengajuan proposal Fellowship Liputan Isu Pajak kami menetapkan 
sejumlah syarat, antara lain pendaftar harus telah menjadi jurnalis selama 3 tahun. 
Syarat ini dimaksudkan agar perbedaan  level  pengalamanya jurnalis tidak terlalu jauh, 
sehingga menyulitkan pemberian materi pelatihan. Sedang ide liputan terkait persoalan 
pajak di daerah masing-masing, akan menjadi  sasaran liputan para jurnalis sebagai 
peserta fellowship.  

Dari 52 pendaftar kami memilih 25 orang peserta yang akan diberi kesempatan  
mengikuti pelatihan. Seleksi tahap pertama ini dilakukan oleh juri internal dari Tempo 
Institute. Kriteria pemilihan selain persyaratan administrasi telah 3 tahun sebagai 
jurnalis, juga memperoleh izin dari redaksinya. Sebab  hasil karya liputan mereka akan 
publikasikan di media masing-masing. Selanjutnya penilaian didasarkan atas kejelasan 
usulan atau ide liputan yang diajukan. 

Bagi peserta yang lolos seleksi tahap pertama akan di berikan keempatan untuk 
mengikuti pelatihan  selama satu minggu yang dilakukan secara webinar dengan materi 
pelatihan tentang pajak dan jurnalitik.

Pelatihan dengan metode  Learning Management System (LMS) dilakukan secara 
online, juga diberikan pendamping (mentor) oleh redaksi Tempo dan coaching clinic  
tentang teknik jurnalistik terkait  usulan masing-masing. 

Nama Media Asal Tema Usulan

Muhammad 
Jaya 
Barends 

kompastimur.
com

 Ambon Penerimaan Pajak hasil 
laut tak optimal

Mochammad 
Asad

WartaBromo.
com

Pasuruan Kecurangan dlm Fasilitas 
Keringanan Bea Impor Biji 
Plastik 

Rosmayanti Warta Ekonomi Depok Klaster Pajak Tunggangi 
UU Omnibus law

Ghoida 
Rahmah 
Aladawiyah

Koran Tempo Jakarta Stimulus pajak tak 
berdampak pada 
peningkatan Investasi.

Iqbal Tawakal 
Lazuardi 
Siregar

Tempo Bandung Penerimaan pajak air 
permukaan Bandung tdk 
optimal

Satria Efendi Suara Bumigora Lombok Pajak Hotel &Pariwisata 
Lombok Turun

Sirtu Pillaili Tribunnews 
Lombok lombok.
tribunnews.com

Lombok Pajak Kendaraan 
Bermotor Lombok Merosot
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Betty Herlina Rakyat Bengkulu 
(Online/Cetak) 

Bengkulu Permainan Retribusi 
Parkirdi Bengkelu

Hasanudin Harian Umum 
Rakyat Cirebon

Purwakarta Pajak UMKM (Indst 
genteng) Purwakarta Tak  
Optimal

Benny 
Jahang

ANTARA Kupang Kebocoran Pajak Galian C 
di Kupang

Fandri 
Mamonto 

TorangPeBerita.
com

Manado Sampah jadi retribusi Baru 
di Bolmut

Hendra 
Friana

CNNIndonesia.
com

Jakarta Pemda Jakarta lemah thd 
pelanggar air tanah

Ari Supriadi Tangsel Pos Tangsel Pendataan Obyek Pajak 
di Pandeglang belum 
Optimal

Dinda 
Wulandari

Bisnis Indonesia Palembang Pengelolaan Pajak 
di Palembang Tdk 
Transparan dan akutable

Muhammad 
Olis

Harian Umum 
Pelita Baru 

Jepara Pajak Galian C Jepara tak 
sepadan dg Kerusakan 
Lingkungan.

Dendy 
Fachreinsyah

RRI  Banten Banten Implementasi Pajak Usaha 
Kreatif berbasis komunitas

Fauzi Yosi 
Esiska

Jambi Ekspres Jambi Implementasi Kebijakan 
Pembebasn Pajak Faskes 
di Jambi

Irmanyah Portal Satu Aceh Utara Penggalian pajak daerah 
tak optimal,PAD Aceh 
Utara minim

Mila Yefriza Eramadani.com Jakarta Dampak pemanfaatan tek. 
digital bagi penigkatan 
pajak daerah

Nina Melani 
Paradewi

Onediginews.
com

Kerawang Belum optimalnya pajak 
rumah kos di Karawang

Ali Ahmadi Jambi One Jambi Optimalisasi pajak dengan 
Tapping Box

Edi Suwiknyo Bisnis Indonesia Bogor Nasib pajak daerah Pasca 
penerapan UU Ciptaker

Fitriani 
Agustina

Suara NTB Lombok Pengemplangan Pajak 
hotel di NTB
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Prawira 
Maulana

Tribun Sumsel Palembang Pemda Palembang 
keluhkan Bagi hasil pajak  
pusat

Fa'in 
Nadofatul M.

Harian Pagi 
Kabar Madura

Pamekasan Regulasi tumpang tindih 
restribusi parkir Bangkalan  
tak capai target

Tahap III: Literacy (Pelatihan,  Capacity Building)
Dari 25 peserta terpilih diberikan pelatihan yang dilakukan secara virtual, selama 5 
hari. Ada dua materi pokok pengajaran dalam pelatihan dengan metode  Learning 
Management System (LMS). Pelatihan berisi pengetahuan pajak dan pengetahuan 
Jurnalistik. Pelatihan melibatkan 5 pengampu dari berbagai latar belakang. Antara lain 
ahli pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, I Wayan Sudiarta, dari Dirjen 
Pajak, Samingun, dari Prakarsa, Ah Maftuchan dan dari Redaktur Senior Tempo, 
M Taufiqurohman dan Yandhrie Arvian.

Selain pemberian materi tersebut selama proses pelatihan para peserta juga mendapat 
pendampingan 5 orang mentor  dari redaktur Desk Ekonomi Bisnis Tempo. Selain 
pendampingan juga diberikan coaching clinic atas usulan masing masing peserta. 
Diakhir pelatihan para peserta diminta membuat liputan tentang pajak dan dimuat di 
media masing masing. Mereka diwajibkan mengirimkan bukti tulisan yang telah terbit di 
medianya. Sebagai bukti dan syarat untuk memgikuti seleksi tahab selanjutnya.

Webinar 2
Praktik Perpajakan di Indonesia
(Aturan pajak Indonesia, pengertian pajak pusat dan 
daerah, perubahan kebijakan pajak, dll)

Yustinus Prastowo

Webinar 1
Pengantar Perpajakan
(pengertian pajak, filosofi pajak, jenis jenis
pajak, fungsi pajak dan dasar hukum pajak, dll.)

Ah Maftuchan

14.00 - 15.30
90 menit

10.00 - 11.30
90 menit

WAKTU TOPIK BAHASAN
HARI 1, SENIN 16 NOVEMBER 2020
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Webinar 3
Menulis Isu Pajak
(Kasus-kasus perpajakan: modus penghindaran
pajak, penipuan pajak, transfer pricing,
performa layanan pajak)

MTQ

Webinar 4
Membaca laporan keuangan perusahaan
(memahami dokumen-dokumen pajak, cukai
dsb)

Samingun

10.00 - 11.30
90 menit

14.05 - 15.45
100 menit

HARI 2, SELASA 17 NOVEMBER 2020

Webinar 5
Bagaimana meliput soal pajak
(Studi kasus liputan Tempo Soal Pajak)

Philipus Parera

10.00 - 11.30
90 menit

Tugas Menulis Perpajakan
(liputan dimuat di media masing2)

Webinar 6: Kelompok Kecil
Pembahasan Tugas

Peserta akan masuk ke ruangan yang lebih kecil,
tiap kelompok akan didampingi mentor

Webinar 7:  Kelompok Kecil
Merancang Usulan Beasiswa Peliputan

Peserta akan masuk ke ruangan yang lebih kecil,
tiap kelompok akan didampingi mentor

09.00 - 11.00 

14.00-16.00 

Evaluasi dan pengumuman lulus fellowship 19.00 - 21.00
120 menit

HARI 3, RABU 18 NOVEMBER 2020

HARI 4, KAMIS, 19 NOVEMBER 2020

HARI 5, JUMAT, 20 NOVEMBER 2020
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Tahap IV : Selection Fellowship & Contract
Tahap berikutnya adalah seleksi peserta Fellowship, setelah mengikuti pelatihan 
dan menuliskan penugasan berupa menuliskan laporan tentang pajak. Peserta akan 
diseleksi untuk dipilih menjadi  fellow. Seleksi dilakukan oleh Juri yang terdiri dari  para 
mentor dan seorang advior dari redaktur senior Tempo serta dari Tempo Institute. 

Dari Proses pendampingan dan penelitian tentang bobot usulan masing masing 
peserta, para mentor akan memberikan masukan kualitas usulan, data awal  usulan, 
juga kecakapan  jurnalis untuk menggarap liputan. Mentor akan memberikan masukan 
kepada rapat juri, tentang kualitas masing pasing peserta. Selanjutnya dari berbagai 
kriteria dan penilaian masing masing item, maka dilakukan perankingan berdasarkan 
perolehan skor. Dari 25 peserta pelatihan di pilih 5  kandidat  fellow  untuk meliput 
usulannya. 

Setelah 5 kandidat fellowship terpilih masing masing kandidat memperoleh 
pendampingan seorang mentor dari redaktur Tempo. Sebelum mereka diterjunkan ke 
lapangan  mereka akan memperoleh coaching clinic dari mentornya masing masing 
terkait usulan liputan.  Selain itu mereka juga akan memperoleh pembekalan tentang 
pengelolaan keuangan program dari Bagian Keuangan Tempo Institute. Selanjutnya 
peserta  akan meneken kontrak sebagai fellow untuk liputan selama 1 bulan. 

Untuk program ini peserta memperoleh dana liputan dan livingcost. Para peserta 
diminta mempertanggungjawabankan dana liputan. LPJ harus diserahkan sebelum 
berakhirnya program. 

Sementara itu pihak pengelola program menyurati para pimpinan media masing 
masing fellow untuk memberitahukan  keterlibatan jurnalisnya dalam program ini. Serta 
meminta kesedian media bersangkutan untuk memuat hasil liputan jurnalisnya. 

Dari proses  coaching clinic para mentor akan melihat kualitas usulan dan kesiapan, 
dan bahan awal masing–masing peserta.  Juri akan memilih 5 peserta dengan nilai 
tertinggi untuk menjadi peserta Fellowship Singkat liputan isu pajak dan mendapatkan 
biaya liputan dan living cost. Selanjutnya peserta terpilih akan menandatangi kontrak 
liputan fellowship dan kesediaan menerbitkan hasil  liputannya di media masing-
masing. Pihak penyelenggara akan menghubungi para redaktur media fellow untuk 
mengikat kerjasama pemuatan hasil liputan fellow.



Meliput Isu Perpajakan

13

PESERTA FELLOWSHIP LIPUTAN ISU PAJAK 2020

Nama Media Mentor Angle
Satria Efendi Suara 

Bumigora
Khairul 
Anam

Kebocoran Pajak Hotel dan 
Wisata di Lombok

Betty Herlina Rakyat 
Bengkulu

Retno. S Permainan Retribusi Parkir di 
Bengkulu

Mochammad 
Asad

WartaBromo.
com

Ali Nur Yasin Pembebasan Biaya Import 
Plastik Infus

Muhammad 
Olies

Serat.id Anton 
Aprianto

Kecilnya Pajak Galian C  di 
Jepara

Fauzi Yosi 
Esiska

Jambi Ekspres Efri 
Ritongah

Mengapa Fasilitas 
Keringanan Pajak Faskes tak 
dimanfaatkan

Tahap V: Investigation (Mentoring, Field Report, 
Confirmation)
Sesuai rencana liputan dan arahan yang telah diberikan mentor, masing-masing 
fellow mulai melakukan liputan ke lapangan, dengan waktu liputan selama 1 bulan 
(20 November- 20 Desember). Mereka melakukan pengumpulan bahan, reportase 
lapangan, wawancara narasumber, mencari dokumen pendukung hingga konfirmasi 
sumber utama. Para fellow setiap saat bisa berkonsultasi dan meminta masukan dari 
para mentor yang telah ditunjuk terkait perjalanan liputan mereka. 

Proses liputan fellow juga di pantai perkembangannya oleh para mentor, Advisor dan 
tim Tempo Isntitute. Melalui rapat mentoring yang dilakukan setiap seminggu sekali, 
yani hari Selasa pukul 15.00 Wib. Para mentor akan melaporkan perkembangan 
liputan fellownya selama sepekan. Forum mentoring juga akan memberikan masukan  
terhadap persoalan liputan para fellow. Catatan rapat mentoring itu akana diterukan 
para mentor ke fellows. Advisor  juga  memberikan masukan terhadap problem problem 
liputan fellows. 

Sepanjang kegiatan, meski menghadapi proplem pandemi coropa para fellow bisa 
mengasatasi kedala itu dengan baik. Sehingga muncul persoalan dalam liputan mereka. 
Tragedi kecil dialami fellows Satria,  saat melakukan liputan ke pulau Gili Trawangan 
menggunakan perahu boat kameranya terjatuh karena hempasan  ombak dan harus 
mengalami  kerusakan berat. Sedikit hampatan  juga terjadi pada liputan Mochamad 
Asad, yang kesulitan untuk konfirmasi sumber karena faktor PSBB, sehingga jadwal 
dari yang ditetapkan. 
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Tahap VI: Publishing (Structuring Stories, 
Writing)
Setelah proses liputan selama satu bulan.  Liputan pertama dari Fellow Muhammad 
Olies  rampung. Tulisan dari fellow kemudian dilakukan editing akhir oleh mentor. Saat 
bersamaan baik tim Tempo Institute juga berkoordinasi dengan redaksi media fellow 
terkait dengan pemuatan dan publikasi naskah berita fellow. Tanpa hambatan  berarti  
satu persau naskah-naskah tersebut dapat dipulikasikan. 

Tulisan fellow Muhammad Olies  terbit di Tempo.co maupun Serta.id pada tanggal 18 
Desember 2020. Di Tempo terbit dengan judul, Besar	Dampak	Dari	Pajak.		Sementara 
di Serat.id terbit dalam empat judul, yakni;	Berdampak	Bagi	Warga	Minim	Pemasukan	
Daerah,	Tambang	Ilegal	Dugaan	Main	Mata	Aparat	dan	Pungli,	Njlimet	Proses	Izin	dan	
Maraknya	Penambang	Ilegal,	Serta	Tambang	Galian	C	di	Kabupaten	Jepara	Banyak	
Tak	Berizin.	

Disusul tulisan Fauzi Yuso Esiska yang terbit di  jambiekspres  tanggal 22 Desember 
2020 dengan dua judul Relaksasi	Tak	Optiman	Pajak	Covid	dan	Jalan	Mendaparkan	
Pembebasan. Kemudian  tulisan Betty Herlina yang terbit tanggal 23 Desember 2020 
di rakyatbengkulu. com dengan judul Siasat	Parkir	Agar	Pendapatan	Tak	Terjungkir.	
Berikutnya tulisan  Satria Efendi terbit tanggal 29 Desember 2020 di Bumigora.com 
dengan judul; Bocor,	Pajak	Daerah	Sektor	Pariwisata	Lombok	Utara	Mengkhawatirkan. 
Terakhir tulisan Mochammad Asad yang terbit tanggal 18 Januari 2021 di wartabromo.
com dengan judul	Insentif	Berlebih	Industri	Farmasi
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Tahap VII : Monitoring dan Evaluasi 
Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan ini telah dilakukan pada Selasa, 22 Desember 
2020 dengan menghadirkan sejumlah pihak antara lain advisor program, perwakilan 
Dirjen pajak, Prakarsa, juga hadir perwakilan media peserta dan perwakilan peserta/
fellow.   Dari pertemuan tersebut diperoleh sejumlah catatan evaluasi dari program ini 
antara lain; 
• Program  ini cukup di minati jurnalis daerah, mereka berharap bisa rutin diadakan. 
• Dari evaluasi pelathan, pengetahuan pajak rata-rata jurnalis masih kurang, 

sehingga pelatihan perlu ditingkatkan dan diperbanyak. Pemahaman jurnalis 
yang kurang tentang pajak berdampak juga lemahnya kemampuan jurnalis untuk 
mengendus  isu pajak.

• Secara umum tujuan pelatihan jurnalistik pajak tercapai dengan melihat sejumlah 
laporan mendalam yang sudah dihasilkan. 

• Kedepan,  pelatihan jurnalis pajak bisa ditingkatkan menjadi pelatihan investigasi, 
dengan durasi waktu yang lebih panjang. Sebab tema pajak akan menarik jika 
liputannya dalam bentuk investigasi.

• Dari keseluruhan kegiatan bisa di simpulkan masih diperlukan penguatan 
pemahaman dasar perpajakan bagi Jurnalis daerah.

• Masukan lain, pelatihan  pajak diharapkan melihat aspek kesetaraan  gender 
(pembicara tidak hanya pria)
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KARYA FELLOWSHIP ISU PAJAK
Lima peserta fellowship liputan indept story Isu Pajak akhirnya berhasil menyelesaikan 
liputannya. Setelah berjibaku di tengah situasi yang kurang menguntungkan, karena 
pandemi corona dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 
sejumlah daerah, yang menyulitkan gerak para peserta. 

Bersama mentor yang gigih  sebagian besar peserta dapat menyelesaikan laporanya 
pada minggu ketiga bulan Desember 2020. Hanya satu liputan tentang Pembebasan 
Biaya Impor Biji Plastik di Jawa Timur yang sedikit terhambat dan melampaui bulan 
Desember 2020.   Penyebabnya antara lain sulitnya sumber ditemui karena faktor 
PSBB. 

Dari kelima tema yang dipilih  peserta rata-rata bicara soal pajak daerah. Sedang dua 
cerita yang dikategorikan pajak pusat berupa Kebijakan relaksasi pajak yang di tulis 
Fauzi Yosi Esiska dari Jambi dan pembebasan biaya import   yang ditulis Mochammas 
Asad dari Pasuruan. 

Memang sebagian besar usulan yang masuk ke panitia dalam program ini berkaitan 
dengan persoalan pajak daerah. Hal itu dimungkinkan karena persoalan tersebut 
terjadi dan dekat dengan para jurnalis. Seperti,  soal retribusi parkir, retribusi tambang 
galian C dan pajak kendaraan bermotor. Berikut hasil liputan indept story para  peserta 
Fellowship Isu Pajak; 

1. Muhammad Olies , Jurnalis serat.id.

Muhammad Olies mengangkat tema soal pendapatan daerah Jepara dari retribusi 
Galian C yang ternyata tak sebesar nilainya dari kerusakan lingkungan akibat 
penggalian tambang. Penyebabnya diduga karena kekisruhan dalam penyusunan 
aturan , yang memunculkan  penambangan liar. Hingga pemda setempat kehilangan 
banyak pendapatan dari kegiatan tersebut, sementara lingkungan rusak dan berdampak 
pada masyarakat sekitar. 

Karya  terbit di Tempo.co dan  serat.id tanggal 18 Desember 2020.
• https://interaktif.tempo.co/proyek/besar-dampak-daripada-pajak/index.html 
• https://serat.id/2020/12/18/tambang-galian-c-di-kabupaten-jepara-banyak-tak-

berizin/
• https://serat.id/2020/12/18/berdampak-bagi-warga-minim-pemasukan-daerah/

E.
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2. Betty Herlina, Jurnalis Rakyatbengkulu. com.

Betty Herlina  dari Bengkulu  memotret  persoalan kekisruhan pengelola retribusi parkir 
di Bengkulu. Retribusi parkir yang semula di kelola di bawah Dinas Perhubungan 
selalu kecil dan tak memenuhi target. Padahal berdasarkan uji petik pendapatan 
parkir di Bengkulu harusnya 
bisa melebihi nilai itu. Sebabnya 
diduga ada permainan dalam 
rantai pungut retribusi parkir. Kini 
Pemda setempat berniat melelang 
pemungutan parkir kepada pihak 
swasta.

Hasil karya  terbit di rakyatbengkulu.
com, tanggal 23 Desember 2020.
• h t t p s : / / r a k y a t b e n g k u l u .

c o m / 2 0 2 0 / 1 2 / 2 3 / s i a s a t -
parkir-agar-pendapatan-tak-
terjungkir/
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3. Fauzi Yosi Esiska, Jurnalis Jambi Ekspres.

Kebijakan pemerintah pusat yang baik ternyata tak selalu dapat diimplementasikan 
di daerah. Seperti kebijakan  Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
pembebasan PPN dan PPh bagi pengadaan barang/jasa yang terkait penanganan 
Covid-19. Tema itulah yang diangkat Fauzi dari Jambi Ekspres dalam program 
fellowship ini. 

Fauzi menemukan ternyata tak banyak badan dan instansi pemerintah maupun swasta 
yang terlibat dalam pengadaan alat kesehatan, tak mengetahui kebijakan tersebut dan 
tak ingin direpotkan  aturan tersebut. Hingga belum banya memanfaatkan kelonggaran 
itu. Padahal maksud pemerinta dengan pemberian  keringanan itu, agar dana yang ada 
bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain dalam penanganan pandemi. 

Hasil karta terbit di Jambiekspres  pada tanggal 22 Desember 2020.

Jambi Ekspres  
Jawa Pos News Network (JPNN)selasa, 22 desember 202010 advertorial

Relaksasi Tak Optimal Pajak Covid 

Jalan Mendapatkan Pembebasan

PenganTaR 
Kebijakan pemerintah pusat tak selalu berjalan mulus di daerah. Contohnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2020 yang memberikan pembebasan PPN dan PPh bagi pengadaan barang/

jasa yang terkait dengan penanganan pandemi. 
Informasi yang diperoleh Jambi Ekspres menyebutkan, masih terdapat pekerjaan pengadaan terkait Covid-19 yang dibebani kewajiban pajak.  Banyak dalih pemerintah daerah. Ada yang mengaku proyek sudah 

berjalan sebelum PMK 28/2020 terbit pada 6 April lalu, ada pula yang menuding rekanan tidak tidak mengurus surat keterangan bebas pajak. BPKP melakukan Audit Tujuan Tertentu atas penggunaan anggaran 
pandemi. 

*Liputan ini terselenggara atas kerja sama antara Tempo Institute, Tempo, Jambi Ekspres, dan The PRAKARSA.

 OLeH FaUZI YOSI eSISKa

Tidak semua rekanan pemerintah daerah memanfaatkan insentif fiskal yang diberi-
kan oleh pemerintah pusat dalam pengadaan barang/jasa terkait penanganan pande-
mi. Kurangnya sosialisasi diperkirakan menjadi sebab masih adanya perusahaan yang 

tidak mengurus Surat Keterangan Bebas Pemotongan (SKBP) ke Kantor Pelayanan 
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Akibatnya, rekanan masih harus 

menyetorkan PPN/PPh.

gannya di alamat yang sama. 
Copy surat keterangan tersebut, 
lalu berikan ke bendahara pada 
saat meminta pembayaran ba-
rang atau jasa," kata Yayan.

Yayan menjelaskan, aturan ter-
baru yang mendasari pemberian 
insentif di masa pandemi adalah 
Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 110 Tahun 2020. Selain 
itu,  dukungan terhadap usaha 
mikro, kecil, dan menengah 
tercantum dalam  Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 44 Ta-
hun 2020 tentang Insentif Pajak 
untuk Wajib Pajak Terdampak 
Pandemi. 

Peraturan tersebut mengu-

raikan tentang Insentif PPh 
Final berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 tahun 
2018. Pada peraturan sebelum-
nya,  insentif PPh Final ini tidak 
dimasukkan."PMK Nomor 23 
tahun 2020 memuat empat stim-
ulus fiskal. Kemudian di PMK 
Nomor 44 tahun 2020 terdapat 
satu penambahan insentif PPh 
Final 0,5 persen Pajak Ditang-
gung Pemerintah," ucap dia.

Dia menimpali, lima stimulus 
berupa insentif tersebut berupa 
relaksasi PPh 21 ditanggung 
pemerintah (bagi pekerja di se-
luruh sektor industri manufaktur 
yang punya pendapatan sampai 

Rp200juta/tahun) dengan nilai 
ditanggung senilai Rp8,6 triliun. 
Kedua, relaksasi PPh 22 impor 
bagi 19 sektor industri manufak-
tursenilai  Rp8,15 triliun. 

Ketiga, relaksasi PPh 25 bagi 
korporasi berupa potongan 30 
persen bagi 19 sektor industri 
manufaktur, dengan nilai  pe-
nundaan sekitar Rp4,2 triliun. 
Keempat, relaksasi restitusi PPN 
bagi perusahaan eksportir di-
percepat tanpa audit awal dan 
tanpa batasan/plafon senilai Rp 
1,97 triliun.  Terakhir,  insentif 
pajak bagi pelaku usaha UMKM 
berupa PPh Final 0,5 persen di-
tanggung pemerintah. (yos)

KePaLa KP2KP Muara Sabak, 
Yayan Sopian mengatakan, un-
tuk mendapatkan  SKBPreka-
nan penyedia barang dan jasa 
awalnya harus masuk ke laman 
Direktorat Jenderal Pajak On-
line (DJP Online), dan memilih 
modul SKB PPh Pasal 22 (PMK 
28/2020).  “Setelah itu, sistem 

DJP Online akan langsung me-
nampilkan Form Permohonan,” 
ia menyebutkan. 

Di dalam form tersebut ada 
kolom isian nama, nama la-
wan usaha, Nomor Pokok Wa-
jib Pajak, dan Kode Klasifikasi 
Lapangan Usaha. Setelah itu, 
kata Yayan,  akan ditampilkan 

barang kena pajak yang diperlu-
kan dalam penanganan wabah 
Covid-19, berupa obat-obatan, 
vaksin, peralatan laboratorium, 
peralatan pendeteksi, peralatan 
pelindung diri, peralatan untuk 
perawatan pasien, maupun per-
alatan pendukung lainnya.

"Silakan cetak surat keteran-

KPK Meminta Pemerintah Daerah Mensosialisasikan Kebijakan Relaksasi Pajak

JaMBI- Kebijakan Kementerian 
Keuangan memberikan relaksasi 
berupa pembebasan  Pajak Pertam-
bahan Nilai (PPN) dan Pajak Peng-
hasilan (PPh) untuk pengadaan 
barang dan jasa yang diperlukan da-
lam rangka penanganan pandemi 
Corono Virus Disease 2019 diduga 
tidak berjalan optimal di beberapa 
kabupaten/kota di Jambi.

Informasi yang diperoleh Jambi 
Ekspres dari sumber di kalangan 
pemerintah menyebutkan, masih 
ada beberapa pekerjaan pengadaan 
barang dan jasa terkait penanganan 
pandemi di Kota Jambi, Kabupaten 
Batanghari, dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur yang dikenai PPN 
sebesar 10 persen dan PPh senilai 
1,5 persen.

Sumber itu mencontohkan, pen-
gadaan di Dinas Kesehatan Batang-
hari masih dikenai PPN dan PPh 
untuk pembelian pendingin udara 
dan peralatan elektronik lain di ru-
ang isolasi pasien Covid-19. Selain 
itu, ada lagi pengenaan pajak untuk 
pekerjaan rehabilitasi ruang isolasi 
Covid-19 di mess Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga Batanghari. 
“Nilai proyek-proyek tersebut sekitar 
Rp 400 juta, dengan total PPN dan 
PPh yang dibayarkan sekitar Rp 46 
juta,” ujarnya ketika ditemui, pekan 
lalu. Temuan serupa terdapat di 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 
Bentuknya adalah  pengenaan 
PPN dan PPh untuk pengadaan 
obat dan bahan medis habis pakai 
(BMHP) dengan pagu anggaran 
Rp 73.820.000.  Sementara di Kota 
Jambi, sumber tersebut menyata-
kan, terdapat temuan pembayaran 
PPN dan PPh untuk pengadaan alat 
pelindung diri.

Masih adanya pemungutan dua 
jenis pajak itu disinyalir berten-
tangan dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 28 Tahun 2020 
tertanggal 6 April 2020 yang mem-
berikan fasilitas pajak terhadap 
barang dan jasa yang diperlukan 
dalam rangka penanganan pan-
demi. Pengadaan yang dimaksud 
termasuk  penyediaan obat-obatan, 
alat kesehatan, dan alat pendukung 
lainnya.   Insentif pajak tersebut 
diberikan kepada badan atau in-
stansi pemerintah, rumah sakit, dan 
pihak lain yang terlibat penanganan 
Covid-19. Awalnya, insentif diberi-
kan selama masa pajak April 2020 
hingga September 2020. Menteri 
Keuangan Sri Mulyani kemudian 
memperpanjang pemberian in-
sentif pajak ditanggung pemerintah 
hingga Desember ini.  

Ketika dimintai tanggapannya, 
Kepala Badan Pengawasan Keuan-
gan dan Pembangunan Provinsi 
Jambi, Sueb Cahyadi, menuturkan 
auditmasih berlangsung.  Ia mem-
benarkansecara umum memang 
masih ada pembayaran PPN dan 
PPh dalam pengadaan terkait Covid.  
Namun, ia menolak menjelaskan 
temuan lembaganya secara men-
detail.  

Ia hanya menyebutkan, berdasar-
kan pemantauan peristiwa itu terjadi 
lantaran minimnya kapasitas sum-
ber daya manusia di pemerintah 
daerah, sehingga masih ada pegawai 
yang tidak mengetahui hal-hal 
spesifik seperti relaksasi pajak. 

Sueb menjelaskan, pemerintah 
meminta pengadaan barang dan 
jasa tetap berjalan  selama masa  
pandemi, namun tetap  tunduk terh-
adap Surat Edaran Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020. 
Surat itu menyebutkan instansi 
pemerintah pengguna anggaran 
Covid-19 harus bersedia diaudit.  

"Audit yang kami lakukan di 
masa Covid-19 bukan masuk ke 
ranah pidana, tapi bersifat korektif,” 
ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ba-
tanghari,  Mulawarman Syah, men-
gakui  adanya pemungutan PPN 
dan PPh  terhadap rekanan dalam 
pembangunan ruang isolasi Covid-
19. Tapi, ia mengimbuhkan, pemun-
gutan itu dilakukan lantaran peker-
jaan dimulai sebelum keluarnya 
PMK Nomor 28/2020. Menurut 
dia, pembayaran 
pajak itu tidak 
terlalu ber-
dampak bagi 
penanganan 
Covid.  

“Penanganan Covid-19 di Ba-
tanghari pun tidak masalah dengan 
hilangnya pajak, tapi kami tetap 
mendukung program pusat,” kata 
Mulawarman.

Ia mengungkapkan, pagu dana 
penanggulangan Covid-19 tahun 
2020 di Batanghari sebesar Rp. 44,9 
miliar. Perinciannya adalah dana 
pengadaan alat kesehatan Rp 8,68 
miliar; bantuan sosial dampak 
Covid-19 Rp 32,21 miliar; opera-
sional posko Gugus Tugas Rp 2,5 
miliar; dan bantuan stimulus bagi 
usaha mikro, kecil, dan menengah 
Rp 1,5 mililar.

Pengakuan masih ada penge-
naan pajak juga disampaikan oleh  

Kepala Bidang Pengendalian dan 

Pencegahan Penyakit Dinas Keseha-
tan Tanjung Jabung Timur, Jumati. Ia 
menuturkan, pengenaan pajak itu 
terjadi pada pengadaan pengadaan 
obat dan BMHP dengan pagu ang-
garan sebesar Rp 73.820.000 yang 
dikenai pajak sebesar 11,5 persen.

Menurut dia, pengenaan pajak itu 
terjadi karena  rekanan  pengadaan 
tidak memiliki Surat Keterangan Be-
bas Pemotongan (SKBP) dari Kantor 
Pelayanan Pajak. "Keringanan tidak 
dipotong pajak pada pengadaan ba-
rang diberikan jika perusahaan bisa 
melampirkan SKBP," tuturnya.

Ia menjelaskan, pembayaran pajak 
dilakukan oleh rekanan kepada 
Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan 
Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 

setempat. Setelah itu, bukti setor 
pajak diserahkan kepada Dinas 
Kesehatan. “Satu rekanan yang 
mendapatkan pekerjaan belanja 
obat Pelayanan Kesehatan Dasar 
dan BMHP tidak mengurus SKBP, 
sehingga saat pekerjaan selesai tetap 
membayarkan pajak.”  

Di luar itu, Jumati mengimbuhkan,  
pengadaan terkait Covid-19 tidak 
dikenai pajak. Dia mencontohkan 

Covid-19.  Ia menuturkan, pembe-
lanjaan dana Covid-19 ini tidak dibe-
bani pajak, sesuai dengan kebijakan 
dari Kementerian Keuangan . “Tidak 
ada pajak pada pembelanjaan dana 
Covid-19,” tuturnya.  Ia menjelaskan, 
dana penanganan Covid-19 di Kota 
Jambi per 8 Desember sudah tereal-

pengadaan masker respirator N95 
dengan pagu anggaran Rp 40 juta 
beberapa waktu lalu. Secara kes-
eluruhan Tanjung Jabung Timur  
mengalokasikan anggaran Covid-19 
sebesar Rp 36,4 miliar. Sebanyak  
Rp 8,4 miliar di antaranya untuk 
penanggulangan kesehatan; Rp 26,6 
miliar untuk jaring pengamanan 
sosial;  dan Rp 1 miliar untuk penan-
ganan penguatan ekonomi. 

Sebaliknya, bantahan disampai-
kan oleh Kepala Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Kota 
Jambi Feriadi. Pejabat yang ditugas-
kan menangani pandemi di Kota 
Jambi itu menepis informasi perihal 
masih adanya pengenaan pajak da-
lam pengadaan terkait penanganan 

isasi Rp 32 miliar dari pagu 58 miliar. 
Dana tersebut, ucap dia, digunakan 
untuk penanganan kesehatan, jar-
ing pengaman sosial,  insentif serta 
makan dan minum petugas,  dan 
pemulihan ekonomi.  

“Realisasi anggaran untuk bidang 
kesehatan baru sekitar 24 persen, 
karena antisipasi sampai akhir 
tahun. Kalau tersisa akan dikemba-
likan ke kas daerah,” ujarnya. 

Kepala Kantor Pelayanan Penyulu-
han dan Konsultasi Perpajakan 
Muara Sabak, Yayan Sopian ketika 
ditemui di kantornya menjelaskan, 
Peraturan Menteri Keuangan No-
mor 28 Tahun 2020 hakikatnya bu-
kanlah membebaskan pengenaan 
pajak, melainkan pemotongan 
PPN dan PPh ditanggung oleh 
pemerintah.

"Namanya insentif Covid-19. Ter-
minologi pajaknya atas kewajiban 
pajak bagi UKM yaitu PPh Final 
Pasal 4 (2). Bukan dibebaskan, tapi 
Ditanggung Pemerintah," Yayan 
mengungkapkan.  

Inti relaksasi ialahwajib pajak bisa 
memperolah insentif jika mengaju-
kan permohonan di aplikasi Djpon-
line. Namun, pembayaran pajak 
yang dilakukan sebelum wajib pajak 
mengajukan permohonan tidak bisa 
direstitusi. "Kalau perusahaan yang 
mendapatkan pengadaan barang 
sudah terlebih dahulu membayar 
pajak sebelum pengajuan, tidak bisa 
dikembalikan," kata dia.

Koordinator Koordinasi dan Su-
pervisi Pencegahan Wilayah VII 
Komisi Pemberantasan Korupsi, 
Adliansyah Malik Nasution, me-
minta pejabat  pemerintah daerah 
melek aturan, sehingga bisa cepat 
mensosialisasikan  aturan bar-
uyang dibuat oleh pemerintah 
pusat.  “Jangan sampai jajaran 
dibawah tidak tahu aturan terbaru, 
yang berdampak pada timbulnya 
permasalahan di kemudian hari,” 
katanya.

Termasuk, ia mengimbuhkan, 
terkait dengan keluarnya PMK No-
mor 28/2020

Menurut Adliansyah, bila terda-
pat pemerintah daerah yang masih 
mengenakan PPN dan PPh, maka 
harus dipastikan bahwa PPN dan 
PPh tersebut telah disetorkan oleh 
dinas terkait yang melaksanakan 
pengadaan barang/jasake Kantor 
Pelayanan Pajak.  

"Cek kebenaran penyetoran PPN 
dan PPh-nya, kalau perlu minta 
bukti dokumen yang dikeluarkan 
KPP Pratama, jangan jadi ajang cari 
keuntungan," ia memaparkan.

Sekretaris Provinsi Jambi, 
Sudirman mengaku belum menge-
tahui adanya pemerintah daerah  
yang masih mengenakan PPN/
PPh dalam pembelian barang dan 
jasa khusus Covid-19. "Pemda baik 
level provinsi, kabupaten/kota harus 
mengetahui keringanan apa saja 
yang diberikan pemerintah pusat," 
tutur Sudirman.   Pakar kesehatan 
masyarakat yang pengajar di Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu 
Jambi, Eko Misriyanto, menyayang-
kan kurang optimalnya kebijakan 
relaksasi pajak pengadaan terkait 
Covid-19. Dia menyatakan, relaksasi 
tersebut diberikan oleh pemerintah 
pusat untuk memaksimalkan peng-
gunaan dana pandemi.

“Ini kan sudah jelas ada kebijakan 
pemerintah, tapi kenapa tidak di-
laksanakan  oleh pemda dan reka-
nan. Apalagi masalah pandemi ini 
diperlukan tindakan cepat,” Eko 
menyebutkan. Selain itu, ucapnya, 
PMK Nomor 28/2020 diterbitkan 
dengan tujuan agar penggunaan 
dana Covid- 19 tidak rumit. (yos)

2.936 Kasus
1.949 Kasus
49 Orang



Meliput Isu Perpajakan

19

4. Satria Efendi, jurnalis Suara Bumigora 

Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat yang sangat bergantung dari 
pendapatan retribusi kegiatan pariwisata seperti hotel, rumah makan dan restoran, 
mengalami kemerosotan pendapatan menyusul sedikitnya wajib pajak bersedia 
membayarkan pajaknya. Dari ratusan wajib pajak usaha pariwisata yang terdaftar 
diperkirakan hanya sepertiga saja yang masih membayarkan pajaknya. Keengganan 
pengusaha pariwisata membayarkan pajaknya  diduga karena berbagai sebab, antara 
lain petugas pajak yang minim, dan sistem pembayaran yang masih mengandalkan 
loket fisik di kantor-kantor BKP. Disusul peristiwa gempa beberapa tahun lalu dan 
hempasan pandemi, membuat pengusaha setempat semakin enggan memenuhi 
kewajiban pajaknya. Kondisi itulah yang potret Satria  Efendi dalam liputan ini.

Hasil karya terbit di Suara bumigora.com Tanggal 29 Desember 2020.
• https://www.suarabumigora.com/2020/12/bocor-pajak-daerah-sektor- pariwisata.

html?m=1
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5. Mochammad Asad, Jurnalis Wartabromo.com

Mochamad Asad liputan menyoroti tentang Pemberian Insentif industri dalam 
bentuk Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) bagi industri farmasi. Jurnalis 
wartabromo.com  ini melihat adanya kejanggalan dalam pemberian fasilitas untuk 
impor biji plastik jenis LDPE (low density polyethylene). Sebab dari ratusan industri 
sejenis hanya tiga perusahaan yang selalu mendapat fasilitas tersebut. Berdasarkan 
penelusuran pemberian fasilitas  itu diduga berlebihan. Sebab besaran impor yang 
diajukan melebihi kapasitas produksi perusahaan tersebut. Perusahaan diduga 
menggunakan fasilitas tersebut untuk import lebih banyak. Sisa import tersebut 
sebagian untuk dialihkan ke perusahaan lain untuk mendapat keuntungan.
 
Hasil Karya terbit di wartabromo.com, tanggal 18 Januari 2021.
• https://www.wartabromo.com/2021/01/18/insentif-berlebih-industri-farmasi/
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LESSON LEARNED
Fellowship Isu Pajak adalah ihktiar menggugah media dan jurnalis untuk lebih aktif 
memberitakan isu pajak,  agar isu-isu pajak menjadi perhatian publik. Pajak menjadi 
komponen penting untuk menopang pembiayaan  negara, sehingga harus juga menjadi 
perhatian masyarakat. Namun kenyataannya berita dan informasi pajak masih jarang 
dalam pemberitaan media. Dari hasil kegiatan fellowship dan pelatihan pajak, ternyata 
semangat dan minat jurnalis untuk mempelajari pengetahuan pajak dan menuliskannya 
cukup tinggi. Hanya saja kesempatan untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas 
jarang didapatkan jurnalis. 

RECOMMENDATION
Perlu banyak hal dilakukan  untuk menumbuhkan minat jurnalis menulis isu pajak. Salah 
satunya perlu dilakukan peningkatan kapasitas jurnalis terhadap pengetahuan pajak. 
Agar jurnalis dapat menuliskan persoalan pajak dengan baik dan benar. Rata-rata 
jurnalis, terutama jurnalis daerah, kurang memiliki pengetahuan tentang pajak. Perlu 
upaya lembaga-lembaga terkait pajak untuk lebih banyak mengedukasi jurnalis tentang 
pengetahuan pajak. Meningkatnya pengetahuan  jurnalis tentang pajak, di harapkan 
dapat memperkuat pemberitaan tentang pajak. Luasnya pemberitaan tentang pajak 
akan meningkatkan edukasi masyarakat dibidang pajak.

F.

G.


