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lsi Ringkasan: 

Agar penggummn telckvmunikasi febih mcrata karena memiliki arli penting dan .vtrulegis, dan 
unluk mengantisipa<>i ektemalila<> ncgalip. makadiperlukan inslrom enfiskal daerah dalam henJuk 
pujuk daera/1 bagi penggunajasa telekum unikasi, Perlimbangannya adalah jaklor regulast da/am 
penggunaan j asa te/ekomunika<>l. Selain itu, kegialan pembangunan yang meningkat m em erlukan 
dana semakin besar dan diperlukan kemandirian dana yang lercennin pada penin:s_katan 
pembiayaan pembangunan dari sumber danadaerah. Unluk ilu, diutamakan upayameningkatkan 
pcyak daerah melalui inlensi/ikasi dan ekslensifikasi yang salah satunya t:11.ialah jasa 
telekomunika:,:i. 

Tujuan utama sludi ini adalah peningkalan PAD Jawa Timur melalui usaha ekslensifikasi pa;ak 
daerah lerhadap pcngguna jasa Jclekomunikasi. Tu.fuan lainnya yailu m engetahui da.sar 
pengenaan, obyek, dan subyek pajak. Padaakhimya, stud; inijuga unluk mengelahui mekanisme 
pemungulan pqjak, tarip yang haros dibayar, dan biaya pemungulan sehingga dapal dikelahui 
perk iraan hasil bersih penerimaan pqjak tersebul. Man/aal sJudi ini yailu membantu pemerinlah 
daerah unluk menenJukan kebijakan di bidang keuangan daerah dan membina para pengguna 
Je/ekomunika<;i. Studi ini hanya mengkqji pengenaan pqjak daerah terhadap penggunu jfiSu 
telekitmunlkasi dasar di Jafim . Jenisnya me/ipuli telepon. Jeleks. dan telegram yang 
penyelenggar(I(Jllnya diserahkan kepada P. T. Te/kom (daiam negen) dcm P. 1'. lndosat (luar 
negeri). 
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/)itinjau dari aspek leorilis, pengenaan pajak lersebut dilandasi oleh teori ekonomi mikro yang 
membalws tentang keseimbangan panda! wnum dan elwnomi kesejahteraan. ekstemulita .. 
(cxtcrnalilics) positip maupun negalfp, dan ekonom i penawaran me/aim kurva Laffer. Selain ifu, 
juga teori keuangan negara yang mengkqji fungsi pqjak dengan fokus aspek regulasi. A spek 
peraturan perundangan yang m elandasi kehijakan terschut me/iputi Undang-Undang Darnrat No. 
II Th. 1957 tentang Peraturan Umum Pqjak Daerah, Undang-Undang No. 5 Th. 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerinlahan di Daerah, Undang-Vndang No.3 Th. 1989 tentang Telekomunikasi, 
dan Peratw·an Pemerintah No. 8 Th. 1993 tenlang Pcnyelenggaraan Telekomunikasi. 

Ohyek pojak bagi jasa telekomunikasi dasaradalah setiap penggunaanjasa tclekomunikasi d~·ar 

di wilayah Jawa Timur. Penentuan subyek pajak yang paling sesuai yaitu menggunakan asliS 
:•umber. 0/eh karen a ilu, !J'ubyek pajaknya adalah setiap orang/ badan yang m em p eroleh manfaut 
at as penggunaan jasa telekom unikasi darar di Jaw a Tim ur. Jadi. subyeknya adalah pengguna jasa 
telekom unik~·i dasar di Jaw a Tim ur. Pelaksanaan pem ungutannya dikoordina::t'ik an oleh heberapa 
instansi yaifu un;;ur Dina\· Pendupatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 .law a Tim ur, Kuntor 
Wilayah Departemen Pos dan Telekomunikasi Jawa Timur, Kantor P.T. Telkom Divisi Regional 
V .Jawa Timur. Bank .latiln, dan bank-hank lempat pembayaran rekening telepon dr:m tdeks. 

Penggunaan jenis tari.p propol'$ional merupakw1 pilihwt yang tepat. Dasar perhitungan tarip yaitu 
menggunakan pulsa untuk ielepon, teleks, dan kartu telepon sedangkan kala untuk telegram . 
1'arip jeni.\· ini akan memenuhi asav keadiku1 pqjak, di m(Q]a wqjib pqjak y ang memperoleh 
manfaat (jumlah pulsa afau kata) lebih banyak akan membayar pajak lehih banyak pula 

Dengan analisis sensitivitas, maka untuk menetapkan tarip pqjak dan biayapemungutan lersebut 
dipi/ih Skenario 3-B. A rtinya, skenario tarip pajak yang dipilih adalah Skenc1rio 3 dengan tari.p 
pajak .o;ehe:•ar 3% hogi kelompok hi.mi.~· (keiompok pelanggan ja:;a tclepon bi~·n is dan te/ek.\) dan 
sehe.wu 2% hugi kelompok non-bisnis (kelompok pclanggan jasa telepon residen terdiri dari 
nunah tangga, pemerintah, dan A BIU, sosial, TUK, dan telegram), S ebagai catalan bahw(l untuk 
pelanggan dari in~·tansi pemerintah dan ABRI tidak dikenakan pojak lel'$ehut. Skenario biaya 
pemungutan yailu Skenario B dengan hiaya pemungutan sehesar 10% dart hasil pemungutan 
pqjak lersebut. Dari data rulwn 1994, maka esfimasi h~·i/ bersih pemungulan pqjak fersebut 
dengan Skenario 3·B yaifu sekilar Rp 8 milyar. Podaakhimya, proyeksi hasil bersih pemungutan 
pqiak tersebut mulai tahun 1995 - 2000 menunjukkan bahwa pada taJum 1995 sekitar Rp 9.6 
milyar dan tahun 2000 akan mencapai Rp 26,6 milyar. 

W a/au pun proyeh:i hm·il bersih pem ungutan pajak daerah tersebut relatif besar, ncun un m asih 
perlu ditingkalkan lagi. Karena itu diperlukan sfudi lanjutan untuk jenis }as a telekom u.nikasi non
da-;ar yang m encakup telepon genggam, radio panggil (pager), internet, radio siaran niaga 
(/rekuensi MW dan l•M), televisi, dan masih hanyak jasa te/ckomunikru·i lainnya yang heium 
tersentuh sebagai obyek pcyak. 




