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S 
eorang maha- , 
siswa Australia mengecam 
aturan pajak yang mengharuskan o~ang .Ind<;m~sia 

membayar fiskal bepergian ke luar negen. 1m te~~dl dalam 
forum diskusi akademik dalam sebuah konferensl mter
nasional menjelang akhir tahun lalu. 

Sayang, saya tidak tahu konteks pembicaraannya karena 
terlambat ikut bagian awalnya. Maklum, dalam sebuah se
minar besar ada beberapa sidang yang menarik dijadwal 
pada waktu bersamaan di beberapa ru~g be~beda. Pes~rta 
konferensi biasanya masuk-keluar darl satu sldang ke sldang 
lain dalam rentang waktu yang sama untuk mencicipi be
berapa topik menarik. 

Yang saya ingat, pembicara muda itu menuduh Pem~- . 
rintah Indonesia berpandangan picik. Aturan fiskal senilaI 
satu juta rupiah dituduhnya merupakan upaya pemerintah 
membatasi pergaulan warga Indonesia dengan warga dunia. 
Tidakada reaksi dari peserta sid~g diskusi. Sulit menduga 
apa yang dipikirkan orang lain di situ. 

Yang tidak disebutkan si pembicara, ~turan itu sudah 
beberapa kali diubah. Versi yang teraklnr menyeb~tkan ~.e
jumlah daftar panjang orang yang dibebas~. darl .k~waJ~ban 
tersebut. Ironisnya, daftar pembebasan kewaJlban ml lebih 
banyak menguntungkan pihak yang sebenarnya mampu 
membayar. . .. . . 

Tidak semua orang IndoneSIa mlskin. Yang mungkin tIdak 
terbayangkan si pembicara, betapa banyak orang Indone~ia 
yang sangat kaya. Fiskal seperti itu tidak ad~ ~inya bag! 
mereka. Bertahun-tahun aturan itu terbuktl tIdak mengu
rangi arus perjalanan orang Indonesia ke luar negeri. 

Yang mungkin tidak terduga si pembicara, sebul~ se
sudah ia melontar kritiknya, media massa membentakan 
kasus korupsi dan percaloan di sekitar loket pembayaran 
fiskal. Temyata, aturan itu dipelihara bertahun-tahun Im:ena 
sebagian "oknum" pejabat negara diu~tungkan secarapn
badi. Bukan karena pemerintah pedull amat dengan SIapa 
saja rakyatnya bergaul. ., 

Kabar terakhir menyebutkan aturan ltu akan dihapus 
tahun 2010. Padahal bulan Agustus 2004 sudah ada janji 
pemerintah akan menghapusnya tahun 2005. Aturan fiskal 
itu memang memberatkan banyak orang Indonesia Khu
susnya mereka yang berhasrat besar menengok negeri orang 
lain, tetapi berbekal pas-pasan. 

Bagaimana asal-usulnya? . . 
Saya hanya ingat samar-samar. Aturan ltu Jelas punya 

silsilah lebih jauh ketimbang krisis ekonomi 1998. Semula 
aturan itu dimaksudkan membatasi arus orang Indonesia 
yang kaya dan memboyong dananya ~e luar Indonesia. lni 
terjadi saat terjadi krisis ekonomi senus yang bukan baru 
sekali terjadi tahun 1998. . 

Pada saat ekonomi nasional bangkrut, modal dalam negen 
sangat dibutuhkan untuk pemulihan. dal~ neg~ri. Tetapi, 
itu logika pemerintah dan kaum naslOnalls. Logika pedagang 
secara universal lain lagi. Menanam modal di negara yang 
sedang amburadul sama dengan bunuh diri secara finansial. 

+++ 
Masalahnya, yang kita hadapi di negeri tercinta ini agak 

lain. Ketika krisis ekonomi tahun 1980-an atau 1990-an 
sudah lewat, aturan yang cocok untuk krisis itu masih saja 
diberlakukan. Persis seperti undang-undang darurat perang 
yang dipelihara Orde Baru selama 30 tahun. 

Yang sama berlaku untuk surat bukti kewarganegaraan RI 
yang diwajibkan bagi mereka yang dijebloskan dalam ka
tegori etnis "Tionghoa". Ini jelas-jelas bersemangat rasi
alisme. Tetapi, di tingkat praktik di lapangan bobot ra
sialisme itu tak penting. Yang berkembang adalah nafsu 
memeras kelompok minoritas ini untuk kepentingan pribadi 
pejabat. 

Unsur rasialisnya tidak perlu diingkari. Tetapi, praktik itu 
tidak jauh berbeda dari pemerasan oleh pejabat bandara, 
calo, serta preman terhadap para TKW yang dianggap "Pri
bumi" dan baru pulang dari rantau. Di mata para pe
merasnya, tidak penting apa etnisitas mereka. Yang penting: 
mangsanya lemah dan dianggap berduit. 

+++ 
Si pembicara dalam konferensi tadi tidak menyebutkan, 

pemerintah Howard di negerinya sendiri tak lebih dewasa 
atau terbuka. Warga negara Australia ditakut-takuti dan 
sebagian malahan dilarang bepergian ke sejumlah negara 
tetangga dengan alasan ada momok teroris di seberang 
lautan. 

Aturan fiskal jelas menghalangi sebagian orang Indonesia 
ke luar negeri. Tetapi, jumlalmya mungkin tidak lebih besar 
ketimbang jumlah anak muda Australia yang membatalkan 
gairah mengenal Indonesia lewat kuliah fonnal, atau ber
kunjung singkat, gara-gara dilarang orangtua setelah men
dengar ancaman pemerintah. 

Mungkin ada yang berpendapat, larangan Pemerintah 
Australia itu masuk akal. Bukankah born sudah meledak di 
Bali selain di Jakarta? Tetapi, serangan serupa itu juga 
terjadi di London dan New York. Pemerintah Australia tidak 
melarang warganya ke Inggris atau Amerika Serikat. 

Seperti fiskal di Indonesia, momok terorisme juga men
jadi sumber rezeki bagi sebagian pejabat di dalam maupun 
luar negeri. 
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