LAYAKKAH PAJAK LINGKUNGAN DITERAPKAN DI INDONESIA!
Oleh: Agung Budilaksono – Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai

Latar Belakang Masalah
Hari pertama pertemuan para menteri pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pasific
Economic Cooperation (APEC) tahun 2012 baru-baru ini di Vladivostok yang dihadiri oleh 21
negara belum mencapai suara bulat, terkait dengan kategorisasi produk ramah lingkungan.
Negara-negara tersebut masih tarik menarik kepentingan terkait dengan jenis produk yang akan
dikategorikan sebagai produk ramah lingkungan dalam rangka penerapan tarif bea masuk
maksimal 5% pada tahun depan. Sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan
Australia berkeinginan kuat agar dapat sebanyak mungkin produk masuk dalam kategori ramah
lingkungan.
Namun akhirnya secara prinsip dua hari pertemuan APEC menghasilkan kesepakatan
untuk memangkas tarif impor atas produk-produk yang berteknologi "ramah lingkungan" (green
technology). Ternyata pemahaman pentingnya faktor lingkungan telah merasuk hampir ke
seluruh Negara-negara di dunia khususnya negara-negara anggota APEC.
Irwan Wisanggeni pada Majalah Indonesia Tax Review, Edisi 15 Vol 4 mengemukakan
bahwa kesadaran masyarakat dunia mengkonsumsi produk ramah lingkungan tampaknya telah
menunjukkan kecenderungan yang membaik. Contohnya masyarakat di Inggris, 81%
penduduknya bersedia membeli produk yang memiliki teknologi ramah lingkungan, di Australia
75% masyarakatnya bersedia membayar lebih mahal produk sejenis. Di Amerika Serikat, yang
kesadaran masyarakatnya terhadap pembayaran pajak sudah cukup tinggi, pemberian kredit
pajak dan penambahan deductible expense telah menjadi instrumen yang sangat efektif di
sana. Misalnya, jika seorang Wajib Pajak membeli mobil ramah lingkungan yang menggunakan
tenaga listrik, akan diberikan kredit pajak lebih, katakanlah sebesar 25% dari harga mobil
tersebut, dengan batasan maksimal pengurang US$2.500. Demikian juga dengan pengguna
mobil dengan bahan bakar solar cell, akan diberi amortisasi penuh dipercepat, agar dapat
menambah deductible expense yang ada. Kemudian, bagi pengguna AC non-CFC (tanpa
freon) diberikan pengurang pajak sebesar 10% dari harga AC. CFC adalah singkatan dari
Chloro Fluoro Carbons. Gas ini (gas buatan) adalah merupakan gas yang dikeluarkan oleh AC
dan kulkas. Oleh sebab itu penggunaan pendingin yang mengeluarkan CFC harus dikurangi
karena gas tersebut penyebab menipisnya Ozon.
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Sementara negara-negara di dunia mencoba memperjuangkan produk-produk yang
ramah lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, di Indonesia, justru Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) telah membatalkan usulan pajak lingkungan yang diatur dalam
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Alasan pembatalan aturan
tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa penerapan pajak lingkungan akan dapat
menimbulkan ketidaksinkronan dengan UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Apabila merujuk pada Laporan Badan Dunia Food and Agriculture Organization (FAO)
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai State of the World’s Forest tahun 2007
menunjukkan bahwa di Indonesia, kerusakan lingkungan telah kian memprihatinkan. Indonesia
berada pada urutan ke-8 dari 10 negara dengan luas hutan alam terbesar di dunia, akan tetapi,
dengan laju kerusakan hutan yang tergolong tinggi di dunia. Kementerian kehutanan mencatat
hingga tahun 2009 kerusakan hutan yang terjadi telah mencapai lebih dari 1,08 juta hektar
pertahun. Dari 130 juta hektar lahan , tinggal 43 juta saja yang masuk dalam kategori hutan
alam. Kondisi ini semestinya dapat menjadi landasan yang kuat bagi penerapan pajak
lingkungan di Indonesia.
Pungutan pajak lingkungan yang rencananya akan dituangkan dalam UU PDRD akan
menetapkan tarif sebesar 0,5% dari biaya produksi total perusahaan yang aktivitas
operasionalnya mencemari lingkungan. Pajak sebesar itu rencananya akan dikenakan kepada
perusahaan manufaktur dengan nilai produksi di atas Rp 300 juta per tahun. Namun akibat
tidak jadinya diterapkan pajak lingkungan, diperkirakan potensi kehilangan pajak lingkungan
akan mencapai Rp 4 triliun per tahun.
Penerapan pajak lingkungan memang bukan hal yang mudah dilaksanakan, namun hal
yang perlu juga diperhatikan adalah upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan
demi keberlangsungan generasi mendatang. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa jauh
pajak lingkungan akan mengganggu daya produksi dan distribusi sebuah perusahaan? Bukan
rahasia umum bahwa dunia industri seringkali harus dihadapkan dengan berbagai tekanan,
baik dari pemerintah, konsumen, masyarakat, pemegang saham, dan berbagai tekanan lainnya
yang selalu membebani perusahaan. Namun hal itu tentu tidak harus menghilangkan tanggung
jawab perusahaan tersebut terhadap lingkungannya.
Persoalan yang muncul dalam kontroversi pendapat mengenai pajak lingkungan adalah, di
satu sisi penerapan pajak lingkungan merupakan cermin pertanggungjawaban industri pada
lingkungannya. Namun di sisi lain, selama ini investor merasa terbebani oleh biaya produksi,
belum lagi jumlah pungutan yang tidak sedikit. Dengan kata investor boleh mencemari
lingkungan asal ia membayar kompensasi pajak lingkungan. Anggapan seperti ini tentunya
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tidak boleh terjadi karena merupakan pembenaran atas suatu tindakan yang salah. Untuk
sampai pada penetapan pajak lingkungan tentunya industri harus telah ada upaya melakukan
penanganan secara baik atas limbah industrinya. Proses ini haru dilalui terlebih dahulu. Baru
kemudian finalisasinya melalui tindakan pengenaan pajak lingkungan.
Dasar Hukum dan Konsep Pajak Lingkungan
Konvensi Basel yang disahkan di Basel di tahun 1989 merupakan kesepakatan lingkungan
berskala global yang paling komprehensif mengenai limbah berbahaya dan limbah lainnya.
Konvensi Basel beranggotakan 172 negara, dimana Indonesia merupakan salah satu anggota
yang termasuk di dalamnya sejak tahun 1993.
Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia menempatkan
pengelolaan dan penanganan pergerakan lintas batas ilegal limbah berbahaya sebagai salah
satu prioritas dalam penanganan isu lingkungannya.
UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup pada pasal 8 menyebutkan bahwa Pemerintah akan menggariskan kebijaksanaan dan
melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan
lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Kemudian pada
pasal 10 ayat 3.c disebutkan bahwa pemerintah dapat mengatur pajak dan retribusi lingkungan.
UU ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah
tertentu yang dianggap baik untuk kelestarian lingkungan hidup. Untuk keperluan hal ini pajak
lingkungan dapat dijadikan instrumen kebijakan pemerintah, sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan pemeliharaan lingkungan, sekaligus mencegah dan menanggulangi pengrusakan
dan pencemaran lingkungan.
Undang-undang di atas kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan

dan

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup.

Sejalan

dengan

Undang-undang

sebelumnya, pasal 3 UU 32 tahun 2009 mengatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup bertujuan melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini juga berkait dengan UU nomor 32
tahun 2004 pasal 13 ayat 1.j. yang mengatakan bahwa pengendalian lingkungan hidup
merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Dengan
demikian, idealnya Pajak Lingkungan Hidup dapat dijadikan Pajak Daerah Lingkungan Hidup
sesuai dengan kewenangan yang ada pemerintah daerah tersebut, sekaligus mengupayakan
untuk memelihara lingkungan daerahnya.
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Menurut Pigouvian (Pigou, 1920)1, pajak lingkungan seharusnya sebanding dengan
kerugian marjinal, dan dikenakan langsung pada sumber emisi. Perolehan pendapatan pajak
yang diperoleh dari suatu sumber penyebab terjadinya distorsi ekonomi, yang kemudian
digunakan secara tepat untuk merespon terjadinya kehilangan sumber distorsi yang lain dalam
ekonomi, tidak akan menyebabkan adanya peningkatan pendapatan akibat daur ulang yang
efisien atas proses pertukaran tersebut.
Substansi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sini, yang dilaksanakan
dengan konsep kerangka pemikiran Pigou di atas, perlu dilakukan secara sistematis dan
terpadu sehingga memberikan dampak pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mulai dari tahapan perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Apabila dicermati, konsep pajak lingkungan sebenarnya menawarkan solusi yang cukup
efektif dalam mengendalikan kualitas lingkungan, baik ia digunakan sebagai instrumen
penghambat maupun instrumen insentif. Hasil KTT APEC telah menyepakati pemberian insentif
pajak bagi perusahaan yang dapat menghasilkan produk ramah lingkungan. Demikian pula
apabila ia digunakan sebagai instrumen pemaksa perusahaan, dapat digunakan untuk
mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan suatu perusahaan.
Pajak lingkungan merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan
mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya (Hardjasoemantri, 2005).
Bell dan McGillivray (2000) mengatakan terdapat beberapa pajak lingkungan yang lazim
dikenal, yaitu:
(i)

pajak bagi biaya-biaya administrasi untuk melaksanakan sistem peraturan. Contohnya
adalah biaya untuk pengeluaran izin, serta membiayai inspeksi, pengawasan, dan
monitoring pelaksanaan dari izin tersebut;

(ii)

pajak untuk pelaksanaan pengawasan lingkungan dan penanggulangan pencemaran.
Contohnya adalah biaya pembersihan setelah terjadinya pencemaran;

(iii)

pajak yang mencerminkan biaya lingkungan total dari kegiatan yang tertentu. Pajak ini
seringkali dikaitkan dengan tingkat emisi yang dihasilkan, sehingga sering disebut biaya
emisi. Contoh dari pajak ini adalah pajak karbon yang diterapkan pada setiap pemakaian
bahan bakar yang mengandung karbon;

(iv) pajak yang dikenakan bagi setiap penggunaan bahan atau proses yang dapat
menimbulkan pencemaran. Contohnya adalah pajak yang dibebankan pada pengelola

1

Pigou. 1920. The Economics of Welfare. London: Macmillan and Co.
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limbah, yang akan mendorong naiknya pengelolaan limbah yang akan mendorong orang
untuk menggunakan barang yang menghasilkan limbah sedikit.
Pajak Lingkungan untuk Mengatasi Masalah Eksternalitas Negatif
Telah diketahui bersama bahwa kegiatan sektor industri umumnya menimbulkan dampak
eksternalitas. Eksternalitas sendiri dapat bersifat positif maupun negatif. Eksternalitas positif
dari sektor industri terjadi apabila terdapat proses pemanfaatan kembali sisa buangan atau
limbah industri oleh pihak lain, misalnya limbah padat yang dihasilkan oleh industri tekstil
berupa lumpur (sludge) dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk organik, bahan campuran
pembuatan conblok, dan batako. Sedangkan yang termasuk contoh eksternalitas negatif adalah
apabila limbah industri yang dihasilkan menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.
Hasil aktivitas sektor industri akan menghasilkan beraneka ragam limbah, seperti: limbah
cair, padat, gas, dan lain-lain. Limbah-limbah ini umumnya akan langsung dibuang ke tempattempat seperti laut, sungai, atau danau, tanpa melalui proses pengolahan dan penanganan
yang membutuhkan biaya sangat mahal. Limbah cair industri tersebut merupakan penyebab
utama terjadinya pencemaran air. Setiap industri yang menghasilkan limbah cair seharusnya
wajib melakukan pengolahan air limbah, agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan
pemerintah, sehingga dapat langsung dibuang tanpa mencemari lingkungan.
Limbah yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu akan menghasilkan limbah yang
berbahaya bagi lingkungan. Beberapa alasan pengusaha membuang limbah tanpa diolah
terlebih dulu antara lain adalah mahalnya biaya pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL), biaya operasional, dan perawatan IPAL yang rumit dan kompleks.
Gambar.1
Pajak lingkungan untuk mengatasi eksternalitas

PMC + Tax
PMC

Sumber: Mangkoesoebroto (1993)
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Keterangan gambar:
SMC

= Social Marginal Cost (Biaya Marjinal Masyarakat)

PMC

= Private Marginal Cost (Biaya Marjinal Perusahaan)

MD

= Marginal Damage (Kerugian Marjinal)

MB

= Marginal Benefit (Keuntungan Marjinal)

Biaya Marjinal

= Tambahan

biaya

yang

dikeluarkan

oleh

perusahaan

untuk

penambahan unit yang diproduksi
Pemerintah dapat mengalokasikan sumberdaya

yang lebih efisien dengan cara

menerapkan pajak kepada pihak penyebab polusi, dimana pajak tersebut merupakan pajak per
unit. Efisiensi perusahaan ketika tidak memperhitungkan biaya eksternalitas akan memproduksi
barang sebesar Q1 dengan harga sebesar F yaitu ketika Privat Marginal Cost sama dengan
Marginal Benefit (PMC = MB).
Jika dalam produksinya, perusahaan menimbulkan eksternalitas negatif (MD>0), maka
pemerintah akan mengenakan pajak pada perusahaan tersebut sebesar tax = ED untuk setiap
unit barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan akan menurunkan
produksinya sampai dengan titik E (Q0) dimana biaya marginal perusahaan termasuk pajak
sama dengan keuntungan marginal (MB = PMC + tax). Pada titik E tercapai alokasi sumbersumber ekonomi berdasarkan efisiensi masyarakat karena pada titik E tersebut SMC = PMC +
MD.
Penerimaan pemerintah dari pajak sebesar AFDE yang dapat digunakan untuk
memberikan kompensasi pada pihak yang terkena polusi atau untuk menyediakan fasilitas
kesehatan bagi orang-orang sakit karena menggunakan air sungai yang tercemar. Keuntungan
bagi seluruh masyarakat adalah kerugian pengusaha karena adanya pengurangan produksi,
dan keuntungan masyarakat adalah karena berkurangnya polusi.
Sifat Proaktif Dunia Industri
Hal

yang tentunya paling

diharapkan datang dari kalangan industri saat ini adalah,

kesadaran aktif terhadap pelestarian lingkungannya. Hal ini bertujuan tidak hanya terbatas pada
upaya untuk mentaati standar lingkungan yang ditetapkan pemerintah, tetapi lebih jauh lagi
melakukan upaya-upaya proaktif yang diharapkan dapat meminimalisasi dampak dan bahaya
limbah serta pencemarannya, yang pada gilirannya diharapkan dapat menjaga dan melindungi
kelestarian lingkungan hidup serta menghemat biaya produksi kalangan industri.
Penerapan pajak lingkungan seringkali dipersepsikan secara negatif oleh kalangan dunia
industri. Padahal sebenarnya hal ini merupakan terobosan yang dapat dilakukan pemerintah
dalam rangka

mendorong sifat proaktivisme kalangan industri terhadap lingkungannya.
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Disamping juga adanya tuntutan konsumen yang semakin tinggi atas produk-produk yang
ramah lingkungan.
Seringkali penerapan pajak lingkungan diartikan sebagai prinsip pencemar membayar
tindakan penyelamatan lingkungan atas biaya dunia usaha, agar dunia industri mengurangi
dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Padahal maksud sesungguhnya adalah
bahwa pajak lingkungan merupakan upaya terakhir perlindungan lingkungan. Industri harus
mendahuluinya dengan proses pengelolaan internal terlebih dahulu. Apabila kemudian ternyata
masih menghasilkan dampak pencemaran lingkungan, baru ditindaklanjuti dengan pelaksanaan
pajak lingkungan. Dengan demikian diharapkan pengusaha akan lebih hati-hati lagi dalam
melaksanakan kegiatan usahanya yang berpotensi memberikan dampak pencemaran
lingkungan.
Pajak lingkungan juga merupakan model terobosan pengawasan yang baru terhadap
tingkat ketaatan dunia industri, dalam pengendalian dampak lingkungannya. Penerapan pajak
lingkungan dapat memaksa perusahaan pencemar untuk mengurangi penggunaan bahan
kimianya. Walaupun terkadang pajak dan denda lingkungan yang tinggi tidak serta merta dapat
memaksa perusahaan untuk melakukan pembersihan dan pencegahan terjadinya pencemaran
lingkungan.
Rasa Keadilan Sebuah Kebijakan Pajak Lingkungan
Kebijakan pajak yang akan dikeluarkan pemerintah, terkait dengan pajak lingkungan
idealnya harus memberikan rasa keadilan kepada kalangan industri. Jangan sampai muncul
pemikiran bahwa penerapan pajak lingkungan hanya sekedar meningkatkan pendapatan
daerah saja. Apabila pemikiran tersebut diikuti, maka sudah dapat dipastikan bahwa generasi
mendatanglah yang nanti akan menanggung akibatnya.
Esensi dari pendekatan pajak adalah untuk menyediakan insentif untuk para pencemar
agar mereka mencari sendiri cara terbaik untuk mengurangi limbahnya. Dengan pajak,
pencemar memiliki insentif untuk melestarikan penggunaan jasa-jasa lingkungan, sebagaimana
mereka melestarikan penggunaan input-input konvensional seperti tenaga kerja, modal, dan
lain-lain.
Substansi Arah Rancangan Kebijakan Pajak Lingkungan
Dunia usaha di Indonesia menolak pengenaan pajak lingkungan yang terdapat dalam
RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dunia usaha di Eropa juga memiliki reaksi yang
sama dengan dunia usaha di Indonesia, menentang pajak lingkungan dengan alasan yang
hampir sama dengan dunia usaha di Indonesia, yaitu munculnya ekonomi biaya tinggi dan
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berkurangnya daya saing dunia usaha. Namun bagaimana cara negara-negara di Eropa
tersebut dapat memuluskan jalan penerapan pajak lingkungan, tentunya hal ini perlu mendapat
perhatian para pengambil kebijakan di Indonesia, apabila menginginkan pajak lingkungan dapat
diterapkan secara mulus dan baik di Indonesia.
Rancangan pajak lingkungan di Eropa benar-benar telah dipersiapkan secara cermat.
Saat ini sudah banyak ragam jenis pajak lingkungan yang dilaksanakan di negara-negara
Eropa: misalnya pajak bahan bakar minyak (BBM), antara lain di Denmark, Norwegia, Jerman,
Perancis, Italia, dan Inggris; pajak nitrogen (pupuk) di Swedia, pajak karbon di Denmark, pajak
sampah plastik di Irlandia, dan beragam jenis pajak lingkungan lainnya.
Apa rahasia kebijakan pajak lingkungan di Eropa yang berhasil tersebut? Rahasia
kebijakan tersebut adalah adanya internalisasi biaya eksternal yang tidak tercakup dalam harga
pasar. Maksudnya adalah uang hasil pajak lingkungan, dipergunakan untuk memperbaiki
kerusakan lingkungan beserta dampak yang ditimbulkannya, mendorong pemanfaatan sumber
daya alam, dan tuntutan untuk melakukan proses produksi yang lebih efisien. Di Jerman,
misalnya, uang pajak lingkungan (yang membuat harga bensin dan solar yang sudah mahal
menjadi makin mahal) digunakan untuk mengurangi kewajiban pembayaran dana pensiun
(yang menurut UU di Jerman dibayar separuh oleh pegawai dan setengahnya oleh
perusahaan). Artinya, masyarakat mendapat ekstra penghasilan karena setoran pensiun
berkurang, dan tambahan penghasilan itu menjadi sumber dana untuk membayar harga bensin
dan solar yang lebih mahal. Pajak lingkungan juga digunakan untuk mengurangi ekonomi biaya
tinggi yang ditimbulkan oleh tingginya biaya jaminan keamanan sosial (social security
contribution), yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya
tingkat pengangguran. Sebagian dari pajak lingkungan juga digunakan untuk mengembangkan
sumber daya energi yang dapat diperbarui, seperti tenaga surya, biomassa, dan biodiesel.
Rancangan pajak lingkungan juga harus jelas mencantumkan ke mana hasil pajak
lingkungan akan digunakan. Cukai rokok yang ada saat ini juga memiliki karaketristik yang
hampir sama dengan pajak lingkungan. Apakah kemudian kenaikan harga rokok yang
disebabkan naiknya tarif cukai kemudian menyebabkan mahasiswa, buruh, dan elemen
masyarakat lainnya menyebabkan melakukan banyak demonstrasi? Tentunya tidak kan!
Barangkali analogi ini dapat menjadi inspirasi dalam membuat rancangan kebijakan pajak
lingkungan di Indonesia yang dapat diterima oleh dunia usaha.
Namun sekali lagi perlu diingat, dalam penerapannya harus berhati-hati, karena pajak
lingkungan secara substansi memberatkan dunia usaha dan konsumen. Hal ini terjadi karena
adanya tambahan pungutan dan naiknya harga produk atau layanan. Disamping itu banyak
sumber pengenaan pajak (tax base) yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan,
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merupakan produk input atau menyangkut hajat hidup orang banyak (seperti BBM dan barang
tambang lainnya, air, limbah, pupuk). Dengan kata lain, pajak lingkungan akan memiliki potensi
menimbulkan efek regresif yaitu efek yang mengarah pada kondisi yang lebih buruk.
Kesimpulan
1. Pajak lingkungan sangat dibutuhkan di Indonesia dalam upaya melestarikan lingkungan
hidup sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang;
2. Pajak lingkungan merupakan pungutan yang bersifat insentif permanen yang bertujuan
mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya
3. Perlu kejelian pemerintah dalam upaya merancang kebijakan pajak lingkungan di Indonesia
sehingga kebijakan tersebut dapat diterima dunia usaha di Indonesia;
4. Perlu kesadaran dunia usaha di Indonesia bahwa kelestarian lingkungan akan mendorong
kesinambungan roda bisnis mereka di masa mendatang. Dengan demikian semakin tinggi
tingkat kesadaran dunia usaha semakin tinggi pula peluang kesinambungan roda bisnis
mereka.
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