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Pemenuhan Dokumen Induk (Master File) 

dan Dokumen Lokal (local File).

Penentuan Karakteristik Usaha 

Pemilihan Metode Transfer Pricing

Topik Pembahasan 



Pemenuhan Dokumen Induk

(Master File) dan Dokumen

Lokal (local File)



Dianggap Memiliki Hubungan 

Istimewa Apabila: 

Sumber: Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal 18 (4)

Wajib Pajak punya saham secara 
langsung dan tidak langsung paling 
rendah 25 persen pada Wajib Pajak 
lain

Berada di bawah penguasaan yang 
sama

Hubungan Keluarga sedarah maupun 
semenda dalam garis keturunan lurus 
dan atau ke samping satu derajat.  
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Jenis Transfer Pricing Documentation  

(TP Doc)  

Harus Tersedia paling lama 4 
bulan setelah akhir tahun 

pajak 

Master File 

Harus Tersedia paling lama 4 
bulan setelah akhir tahun 

pajak 

Local File 

Harus tersedia paling lama 
12 bulan setelah akhir tahun 

pajak

CbCR



Kelengkapan SPT Tahunan PPh Badan 

Sebagai lampiran SPT 
Tahunan PPh Badan 

Tahun Pajak yang 
Bersangkutan 

Master File Local File 

Sebagai lampiran SPT 
Tahunan PPh Badan Tahun 

Pajak berikutnya

CbCR

Ikhtisar
Lampiran huruf B
PMK 213/PMK.03/2016



PMK No 213/PMK03/2016 Terapkan 

Prinsip Ex – Ante 

Berdasarkan data dan informasi yang 
tersedia saat dilakukan transaksi 

Master File Local File 

Ex – Ante 

Dianggap tidak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha 



Syarat yang harus dipenuhi dalam Pembuatan TP Doc

Wajib Pajak
melakukan

transaksi afiliasi

Yes
Peredaran
bruto

> 50M

No Tidak membuat
TP Doc

Yes

Wajib TP Doc
(MF & LF)

yang
mencakup

semua
Transaksi

Afiliasi

YesTrx Afiliasi barang
berwujud > 20M

No

YesTrx Afiliasi jasa, bunga,
brng tdk berwujud,
atau lainnya > 5M

No

YesPihak afiliasi berada di
negara dgn tarif pajak

< tarif Ps 17

No

Tidak wajib TP Doc
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Tidak Membuat TP    DOC

MF

LF

Peredaran Bruto:

jumlah bruto

yang diterima

dari penghasilan

atau diperoleh

sehubungan dengan pekerjaan,

usaha atau kegiatan utama

Wajib Pajak sebelum dikurangi

diskon, rabat, dan

lainnya

pengurang

dihitung

disetahunkan

dengan

dalam

cara

hal Tahun

peredaranPajak diperolehnya

bruto dan/ atau dilakukannya

Transaksi Afiliasi < 12 bln



Contoh 1
• Contoh 1 (Terkait MF dan LF):

PT ABC adalah perusahaan Indonesia bagian dari grup usaha ABC Ltd. yang

melakukan Transaksi Afiliasi dengan tahun buku dimulai dari 1 Januari sampai

dengan 31 Desember.

2016 2017 2018

Peredaran bruto (transaksi

barang berwujud):

Afiliasi 5.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000

Non afiliasi 70.000.000.000 40.000.000.000 45.000.000.000

Total peredaran bruto 75.000.000.000 45.000.000.000 49.000.000.000

Biaya royalti (afiliasi) 0 0 7.500.000.000



Jawaban Contoh 1

harus tersedia paling lambat

tanggal 30 April 2018

peredaran bruto 2016

> 50M

2018

MF LF
peredaran bruto 2017 <

50M, trx brng berwujud

<20M

2019
MF LF harus tersedia paling lambat

tanggal 30 April 2020peredaran bruto

2018 < 50M, namun

royalti > 5M
*Kewajiban tahun 2016 melihat peredaran bruto thn 2015

MF LF



Contoh 2
• PT DEF merupakan perusahaan multinasional yang

Melakukan Transaksi Afiliasi dan didirikan di Indonesia pada
tanggal 1 Oktober 2016, dengan tahun buku dimulai dari 1
Januari sampai dengan 31 Desember.

• Untuk bagian tahun pajak Oktober s.d. Desember 2016,
PT DEF melaporkan jumlah peredaran bruto sebesar
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

• Penghitungan peredaran bruto untuk menentukan
kewajiban menyelenggarakan dan menyimpan dokumen
Penentuan Harga Transfer:



Jawaban Contoh 2

• Peredaran bruto 3 bulan =

Rp20.000.000.000,00 Peredaran bruto

disetahunkan adalah :

• 12/3 x

Rp20.000.000.000,00=Rp80.000.000.000,002017
MF LF

peredaran bruto

disetahunkan 2016 >

50M

harus tersedia paling

lambat tanggal 30 April

2018
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Primary Filling Mechanism

Entitas Induk
dari Grup Usaha di Indonesia

Peredaran bruto konsolidasi thn pajak  
bersangkutan ≥ 11 T?

No Tidak membuat  
CbCR

Yes

Memiliki transaksi  
afiliasi?

Yes

Wajib  
MF, LF, CbCR

Wajib  
CbCR

No



Contoh 3 (Terkait CbCR): 
PT GHI adalah perusahaan Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai Entitas
Induk.

Sebagai Entitas Induk, PT GHI melaporkan peredaran bruto konsolidasi untuk Grup
Usahanya sebagai berikut:

 Tahun Pajak 2016 sebesar Rp12.000.000.000.000,00.

 Tahun Pajak 2017 sebesar Rp10.000.000.000.000,00.

 Tahun Pajak 2018 sebesar Rp13.000.000.000.000,00.

Tahun buku PT GHI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember

CbCR

2016
CbCR

harus tersedia paling lambat tanggal

31 Des 2017

2017

2018 harus tersedia paling lambat tanggal

31 Des 2019peredaran bruto> 11 T

peredaran bruto< 11 T

peredaran bruto> 11 T

CbCR



Master File

• Informasi mengenai Grup
usaha,

• paling sedikit memuat:

• struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau
Yurisdiksi masing-masing anggota

• Kegiatan usaha yang dilakukan

• Harta tidak berwujud yang dimiliki

• Aktivitas keuangan dan pembiayaan

• Laporan keuangan konsolidasi entitas induk dan
informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi

• Sesuai lampiran huruf C PMK 213/PMK.03/2016

M
a
s
te

r
F
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e



Master File

daftar pemegang saham dan persentase kepemilikan saham serta daftar pengurus

dari masing-masing anggota Grup Usaha

bagan kepemilikan Grup Usaha yang menunjukkan keseluruhan hubungan kepemilikan

saham anggota Grup Usaha

lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) masing-masing anggota Grup Usaha

Struktur dan bagan
kepemilikan Grup Usaha serta
negara atau yurisdiksi masing-
masing anggota Grup Usaha

daftar anggota Grup Usaha dan kegiatan usaha masing-masing anggota Grup Usaha

faktor penentu yang mempunyai peran penting dalam menentukan laba masing-masing

anggota Grup Usaha

penjelasan & skema/grafik/diagram mengenai rantai usaha untuk 5 (lima) besar produk

dan/atau jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha serta untuk produk atau jasa lain yang

dihasilkan oleh Grup Usaha dengan nilai peredaran bruto usaha 5 (lima) persen atau

lebih dari total peredaran bruto Grup Usaha

Kegiatan usaha yang
dilakukan oleh Grup
Usaha

daftar dan penjelasan mengenai kontrak-kontrak/perjanjian-perjanjian yang penting antar

anggota Grup Usaha, termasuk penjelasan mengenai kemampuan dari anggota Grup

Usaha yang menyediakan jasa serta kebijakan harga transfer atas pengalokasian biaya-

biaya dalam rangka penyediaan jasa serta penentuan harga yang harus dibayar atas

penyediaan jasa antar anggota dalam Grup Usaha

5 penjelasan mengenai lokasi geografis (negara atau yurisdiksi) yang menjadi pasar utama

dari produk-produk dan/atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh Grup Usaha

penjelasan umum mengenai analisis fungsional Grup Usaha yang mencakup analisis

fungsi, aset, dan risiko yang dilakukan Grup Usaha yang menjelaskan kontribusi dari

setiap anggota Grup Usaha dalam pembentukan nilai

penjelasan mengenai restrukturisasi usaha, akuisisi usaha, dan divestasi usaha yang

pernah dilakukan oleh anggota Grup Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir

1

2

3

1

2

3

4

6

7



Master File

penjelasan tentang strategi Grup Usaha dalam pengembangan, kepemilikan, dan

eksploitasi harta tidak berwujud, termasuk lokasi fasilitas kegiatan riset dan

pengembangan serta lokasi manajemen R&D

daftar harta tidak berwujud atau kelompok harta tidak berwujud milik Grup Usaha yang

penting untuk analisis Penentuan Harga Transfer, serta penjelasan mengenai anggota

Grup Usaha yang secara hukum memiliki harta dimaksud

daftar dan penjelasan mengenai pihak-pihak dalam anggota Grup Usaha yang

berkontribusi dalam pengembangan harta tidak berwujud

Harta tidak berwujud yang
dimiliki oleh Grup Usaha

daftar kontrak/perjanjian antar anggota Grup Usaha terkait harta tidak berwujud termasuk

perjanjian Cost Contribution Arrangement (CCA), perjanjian jasa riset dan

pengembangan, serta perjanjian terkait pemberian lisensi

penjelasan tentang kebijakan harga transfer Grup Usaha sehubungan dengan kegiatan

Riset dan Pengembangan dan harta tidak berwujud

penjelasan tentang pengalihan kepemilikan harta tidak berwujud yang terjadi antar

anggota Grup Usaha dalam Tahun Pajak yang bersangkutan termasuk nama anggota

Grup Usaha, negara atau yurisdiksi, dan kompensasi atas pengalihan kepemilikan harta

tidak berwujud
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Master File

laporan keuangan konsolidasi Grup Usaha untuk Tahun Pajak terkait baik yang disiapkan

untuk kepentingan eksternal maupun internal

daftar dan penjelasan tentang Advance Pricing Agreement (APA) yang dimiliki oleh

anggota Grup Usaha dan ketentuan perpajakan lainnya terkait alokasi penghasilan antar

anggota Grup Usaha

Laporan Keuangan Konsolidasi
Entitas Induk dan informasi
perpajakan terkait Transaksi

Afiliasi

Aktifitas keuangan dan
pembiayaan dalam Grup
Usaha

penjelasan tentang pembiayaan yang digunakan oleh Grup Usaha, termasuk perjanjian

pembiayaan dengan pemberi pinjaman yang independen

identifikasi dan penjelasan tentang anggota Grup Usaha yang menjalankan fungsi

sebagai pusat keuangan/pembiayaan untuk anggota Grup Usaha, termasuk informasi

tentang negara atau yurisdiksi tempat anggota Grup Usaha tersebut didirikan dan tempat

manajemen efektifnya berada

penjelasan tentang kebijakan harga transfer sehubungan perjanjian-perjanjian

pembiayaan antar anggota Grup Usaha

1
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Local File

L
o

c
a
l
F

il
e

Informasi mengenai Wajib Pajak,

paling sedikit memuat:

Identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan

Informasi transaksi afiliasi dan transaksi

independen yang dilakukan

Penerapan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha

Informasi Keuangan Peristiwa/kejadian/fakta non-

keuangan yang mempengaruhi pembentukan tingkat

harga atau laba

Sesuai lampiran huruf D PMK 213/PMK.03/2016

Lebih dari 1 kegiatan usaha

dengan karakterisasi usaha

berbeda

Local file disajikan secara tersegmentasi

sesuai karakterisasi usaha yang dimiliki



Local File

penjelasan tentang struktur manajemen Wajib Pajak, bagan organisasi, informasi

mengenai pihak-pihak di dalam atau luar negeri yang merupakan pihak-pihak yang

memiliki Hubungan Istimewa, dan negara atau yurisdiksi pihak-pihak tersebut berada

penjelasan detail tentang usaha dan strategi usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak,

termasuk indikasi dalam hal Wajib Pajak terlibat atau terpengaruh restrukturisasi usaha

atau pengalihan harta tidak berwujud dalam Grup Usaha yang sedang atau telah terjadi

pada tahun sebelumnya, dan penjelasan mengenai pengaruhnya terhadap Wajib Pajak
Identitas Wajib Pajak dan

kegiatan usaha yang
dilakukan Wajib Pajak aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak

gambaran lingkungan usaha secara rinci, termasuk daftar pesaing utama

skema transaksi dan penjelasannya

Informasi Transaksi Afiliasi
dan transaksi independen
yang dilakukan Wajib Pajak

2 kebijakan penetapan harga yang diterapkan selama 5 (lima) tahun terakhir

3 penjelasan atas masing-masing transaksi dan latar belakang dilakukannya transaksi

tersebut

4 jumlah nominal transaksi yang dirinci per jenis transaksi dan per lawan transaksi

informasi tentang lawan transaksi dalam setiap jenis transaksi dan penjelasan mengenai

hubungan Wajib Pajak dengan masing-masing lawan transaksi tersebut

informasi dalam bentuk tabel sekurang-kurangnya mengenai nomor dan tanggal faktur,

nama lawan transaksi, negara atau yurisdiksi lawan transaksi, nama produk,

spesifikasi/kualitas produk, jumlah unit/kuantitas, harga per unit (ukuran terkecil yang lazim

digunakan), dan tanggal pengiriman/pengapalan barang, dalam hal Wajib Pajak melakukan

Transaksi Afiliasi terkait produk komoditas

salinan perjanjian/kontrak terkait transaksi yang nilainya signifikan

1
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Local File

1 penjelasan rinci tentang analisis kesebandingan setiap Transaksi Afiliasi yang dilakukan

Wajib Pajak yang meliputi analisis atas karakteristik produk atau jasa, analisis fungsional

(analisis fungsi, aset, dan risiko), ketentuan dalam kontrak, strategi usaha, dan kondisi

ekonomi, termasuk analisis kesebandingan atas perbedaan kondisi dengan tahun-tahun

sebelumnya

penjelasan rinci mengenai karakterisasi usaha yang dijalankan Wajib Pajak berdasarkan

hasil analisis fungsional (analisis fungsi, aset, dan risiko)

penjelasan tentang metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai untuk setiap

jenis Transaksi Afiliasi, alasan pemilihan metode tersebut, serta keunggulan metode yang

dipilih dibandingkan dengan metode-metode lainnya

Penerapan Prinsip Kewajaran
dan Kelaziman Usaha penjelasan tentang pihak yang dipilih sebagai pihak yang diuji dalam penerapan metode

Penentuan Harga Transfer dan alasan pemilihannya dan rasio keuangan atau indikator

tingkat laba yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer, dalam

hal Wajib Pajak menggunakan metode Penentuan Harga Transfer berbasis laba bruto

atau neto

ringkasan mengenai asumsi-asumsi yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan

Harga Transfer

penjelasan mengenai alasan penggunaan analisis tahun jamak dalam hal diperlukan

2

3

4

5

6



Local File

7 daftar dan penjelasan tentang transaksi pembanding internal dan/atau eksternal yang

dipilih, dan detail penjelasan tentang kriteria yang digunakan dalam pencarian data

pembanding dan sumber informasi data pembanding yang digunakan

8 ikhtisar laporan keuangan yang digunakan dalam penerapan metode Penentuan Harga

Transfer, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi dalam hal Wajib Pajak memiliki

lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha

penjelasan mengenai penerapan metode Penentuan Harga Transfer berdasarkan

pembanding terpilih, rentang harga atau laba wajar yang digunakan, dan titik acuan di

dalam rentang harga atau laba wajar yang menjadi dasar penentuan harga transfer

Penerapan Prinsip Kewajaran
dan Kelaziman Usaha

penjelasan tentang penyesuaian yang dilakukan dalam rangka meningkatkan

kesebandingan, termasuk penjelasan apakah penyesuaian hanya dilakukan terhadap

pihak yang diuji, terhadap transaksi pembanding atau terhadap keduanya

penjelasan mengenai kesimpulan bahwa Penentuan Harga Transfer telah atau belum

sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

salinan Advance Pricing Agreement (APA) yang dimiliki anggota Grup Usaha lainnya dan

ketentuan perpajakan lainnya yang terkait dengan Transaksi Afiliasi Wajib Pajak

9

10

11

12



Local File
laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik untuk Tahun Pajak

terkait dengan Dokumen Penentuan Harga Transfer, atau laporan keuangan yang belum

diaudit dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak yang telah di audit akuntan publik belum

tersedia

laporan keuangan Wajib Pajak yang tersegmentasi berdasarkan karakterisasi usaha,

dalam hal Wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) karakterisasi usaha

informasi dan penjelasan penggunaan informasi dalam laporan keuangan yang terkait

dengan penerapan metode Penentuan Harga TransferInformasi keuanganWajib Pajak

ringkasan informasi keuangan yang relevan dari pembanding yang digunakan dalam

penerapan metode Penentuan Harga Transfer dan sumber informasi keuangan tersebut

dokumen lokal disajikan secara tersegmentasi sesuai dengan karakterisasi usaha yang
dimiliki dalam hal mempunyai lebih dari satu segmen dengan karakterisasi usaha yang
berbeda(toll-contract-fully fledge manfucaturing, commisioners-limited risk distributor-fully
fledge distributor, contract services)

1

2

3

4

Informasi mengenai peristiwa-peristiwa/kejadian-kejadian/fakta-fakta

nonkeuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba
Informasi Lain-Lain



CbCR

C
b

C
-R

Informasi mengenai:

• Alokasi penghasilan

• Pajak yang dibayar

• Aktivitas usaha

per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota Grup Usaha

baik di dalam negeri maupun luar negeri yang meliputi

nama negara atau yurisdiksi, peredaran bruto, laba (rugi)

sebelum pajak, Pajak Penghasilan yang telah dipotong/

dipungut/ dibayar sendiri, Pajak Penghasilan terutang,

modal, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai tetap, dan

harta berwujud selain kas dan setara kas

Daftar Anggota Grup Usaha dan kegiatan utama per

negara atau yurisdiksi

Lampiran huruf EKertas Kerja CbCR

A

B

Lampiran huruf FInformasi A

Lampiran huruf GInformasi B

Informasi dalam CbCR

digunakan hanya dalam

rangka penilaian risiko

penghindaran pajak
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Business Process

Input 

Price Setting      
(Ex – Ante) 

Process 

Business 
Transactions  

Output/Outcome

Testing Price  (Ex-
Post) 



Research and 
Development 

Design  Procurement Manufacturing Marketing Distribution 
After sales 

service

Sumber: PER 22/PJ/2013 

Supply Chain

PT A PT B PT A PT B



Analisis FAR (Fungsi, Aset dan Risiko)

No Fungsi/Aset/Risiko 
Nama 

WP 

Nama 

Pihak 

Afiliasi 

Nama Pihak 

Independen 
Keterangan 

I Fungsi 

A. Pembelian Bahan Baku 

1 Pemilihan pemasok 

2 penjadwalan 

3 pengawasan kualitas material 

4 pembelian material impor 

5 pembelian material lokal 

6 distribusi material impor 

7 negosiasi harga atas material impor 

8 negosiasi harga atas material lokal 

9 pemilik bahan baku 

B Konsinyasi Bahan Baku 

1 Pemilik bahan baku 

2 penanggung jawab pengadaan bahan baku 

3
pihak yang menanggung risiko kenaikan harga 

bahan baku

4 kontrak pengadaaan bahan baku 



Analisis Fungsi
C Riset/Penelitian dan Pengembangan 

1 Penelitian fundamental 

2 pengumpulan informasi 

3 penelitian atas pengembangan produk 

4 penentuan desain produk 

5 penentuan spesifikasi produk 

6 percobaan produksi (trial manufacturing)

7 pengembangan produk 

8 pengembangan material dan teknologi 

D Perencanaan Produksi 

1 membangun saluran produksi 

2 perbaikan efisiensi manufaktur/pabrikan 

3 penanggung risiko atas ketidakefisienan lini produksi 

4 perbaikan lini produksi 

E Proses Produksi/Pengolahan 

1 memproduksi produk 

2 penjadwalan produk 

3 desain produk 

4 pemaketan dan pelabelan 

5 penyempurnaan produk yang diproduksi 

6 mengumpulkan informasi atas produk pesaing 



Analisis Fungsi
F Kepemilikan Barang/Produk 

1 siapa pemilik barang jadi? 

2 invoice dibuat atas nama siapa? 

G Perakitan dan Pengemasan 

1 Pihak yang melakukan perakitan atas produk yang dijual 

2 pihak yang melakukan pengemasan (packaging)

H Pergudangan dan Logistik 

1 Pihak yang mengawasi persediaan barang jadi 

2 pihak yang menyimpan persediaan barang jadi

I Penetapan Harga Jual 

1 pihak yang melakukan negosiasi harga 

2 pihak yang menentukan harga jual 

J Invoicing dan Penagihan 

1 Pihak yang menerbitkan faktur penjualan 

2 Pihak yang melakukan penagihan 

3 pihak yang menanggung risiko piutang tak tertagih 

K Pemasaran, Pengiklanan dan Promosi 

1 Analisis Pasar 

2 Penelitian pasar 

3 penetrasi pasar (diskon, rabat, dsb)

4 menentukan strategi pasar 

5 yang melakukan kegiatan pameran 

6 melayanai pelanggan 

7 pengiklanan dan promosi 

8 mempromosikan trademark atas produk di Indonesia 



Analisa Fungsi
L Quality Control 

1 Menguji kualitas produk 

2 troubleshooting setelah produksi massa 

3
menentukan prosedur standar operasi atas quality 

control 

M Penjualan dan Distribusi 

1 Negosiasi harga 

2 menerima pesanan dari pelanggan 

3 administrasi penjualan 

4 personil penjualan 

5 penandatangan kontrak penjualan 

6 distribusi produk/pengiriman 

7 penanggung biaya transportasi 

N Lain - lain 

1 Human research and development 

2 umum dan administrasi 

3 pelayanan purna jual 

4 garansi produk dan penanggung biaya garansi 

5 menerima klaim produk 

6 transportasi 

7 manajemen 

8 keuangan 



Analisa Aset
II ASET 

A Aset Tak Berwujud 

1 pemilik know how terkait produksi 

2 pemilik paten atas produk 

3 lisensi atas know how dll 

4 pemilik trademark 

5 lisensi atas trademark 

6 pihak yang berkontribusi terhadap 

pengembangan aset tak berwujud (misal: 

merek)

7
Kepemilikan secara ekonomi atas aset tak 

berwujud 

B Aset Berwujud 

1 pemilik peraltan mesin pabrik 

2 pemilik fasilitas produksi 

3 pemilik tanah 

4 pemilik bangunan 

5 pemilik teknologi terkait produksi 

6 pemilik persediaan 



Analisa Risiko
III RISIKO 

1 Pihak yang menanggung risiko R&D

2 Pihak yang menanggung risiko keuangan 

3 Pihak yang menanggung risiko atas bahan baku impor 

4 pihak yang menanggung risiko atas bahan baku lokal 

5 pihak yang menanggung risiko atas ketidakefisienan lini produksi 

6 pihak yang menanggung risiko atas jadwal produksi 

7 pihak yang menangung risiko atas kegagalan produksi 

8 pihak yang menanggung risiko pasar 

9 pihak yang menanggung kerugian investasi 

10 pihak yang menanggung risiko persediaan 

11 pihak yang menanggung risiko nilai tukar/valas 

12 pihak yang menanggung risiko kerusakan produk dan garansi 

13 pihak yang menanggung risiko piutang tak tertagih 



Karakteristik 
Usaha 
Model Bisnis 



Manufacturer Distributor



Uraian Karakter Manufaktur fungsi penuh 
(fully fledged 

manufacturer) 

Manufaktur Fungsi 
Terbatas (Contract 

Manufacturer) 

Maklon (Toll 
Manufacturer) 

Fungsi yang dilaksanakan Seluruh fungsi dari R&D 
sampai dengan penjualan 
barang jadi 

Terbatas pada pengadaan 
bahan baku dan proses 
produksi barang jadi 

Terbatas pada proses 
produksi 

Pengambilan keputusan 
strategis 

Seluruhnya Minimal Tidak ada 

Kemampuan melakukan 
kegiatan pabrikasi 

Ada Ada Ada 

Manajemen  persediaan Ada Ada Ada

Kepemilikan persediaan Ada Ada Tidak ada 

Menanggung risiko 
persediaan

Ya Minimal Tidak 

Menanggung risiko kredit Ya Minimal Tidak 

Menanggung risiko pasar Ya Minimal Tidak 

Sumber: S – 153/PJ.04/2010



Uraian Karakter Distributor Fungsi 
Penuh (Fully Fledged 

Distributor) 

Distributor Fungsi 
Terbatas (Contract 

Distributor) 

Distributor Risiko Rendah 
– Komisioner 

(Commission Agent) 

Fungsi yang dilaksanakan Seluruh fungsi dari R &D 
sampai dengan 
penjualan barang jadi 

Sebagian Sedikit 

Pengambilan keputusan 
strategis 

Seluruhnya Sebagian Tidak 

Penentuan Strategi Pemasaran Ya Tidak Tidak 

Pelaksanaan kegiatan 
pemasaran 

Ya Ya Ya 

Penentuan strategi penjualan Ya Ya Tidak 

Pelaksanaan kegiatan penjualan Ya Ya Ya 

Manajemen persediaan Ada Ada Tidak 

Kepemilikan persediaan Ada Ada Tidak 

Menanggung risiko persediaan Ya Minimal Tidak 

Menanggung risiko Kredit Ya Minimal Tidak 

Menanggung risiko pasar Ya Minimal Tidak 

Pemanfaatan harta tidak 
berwujud 

Ya Minimal Tidak 

Sumber: S – 153/PJ.04/2010



Dua Klasifikasi Metode Transfer Pricing

Traditional 
Transaction 

Methods 

• Comparable Uncontrolled Price (CUP) 

• Resale Price Method (RPM)

• Cost Plus Method 

Transactional 
Profit Methods 

• Profit Split Method (PSM)

• Transactional Net Margin Method (TNMM)



Traditional Transaction Methods 



Comparable Uncontrolled Price (CUP)
Metode penentuan harga transfer yang dilakukan untuk membandingkan harga barang atau
jasa pihak afiliasi dengan harga barang atau jasa pihak independen dalam kondisi atau keadaan
yang sebanding.
(Per-32/PJ/2011)
Metode ini yang dibandingkan adalah Harga. 

Syarat Metode CUP:
1. Identik atau; 
2. Sebanding. Namun jika terdapat perbedaan maka dapat dilakukan penyesuaian untuk 

menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul. 

Analisa Harga Wajar: 
Harga pihak afiliasi = harga pihak independen sebanding 



Industri yang cocok untuk penerapan metode CUP: 

Ekstraksi bahan baku: emas, 
tembaga, alumunium, minyak 
mentah, gas, batu bara dan 
sebagainya. 

Produk perkebunan: gandum, 
jagung, minyak nabati, gula, 
kopi, cokelat, dan sebagainya. 

Produk pertenakan.

Produk kimia yang mudah 
ditemukan  (tidak spesifik) 
contoh ammonia, aspartame 
dan sebagainya.



Contoh Data pasar yang umumnya digunakan untuk 
analisa harga wajar produk – produk komoditas: 

No. Jenis Komoditas Data Pasar 

1. Batu Bara • Indonesian Coal Index/ Argus Coalindo.
• Platts 
• Global Coal New Castle Index

2. Bubur Kertas • RISI Asian Pulp and Paper Monitor

3. Biji Kakao • New York Intercontinental Exchange (NYSE: ICE)
• Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) 
• Bappeti 

4. Minyak Sawit • Bloomberg 
• Bappeti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditas). 
• MPOB (Malaysian Palm Oil Board)



Contoh Sederhana Metode CUP           (Data 
Internal) 

PT A

Pihak Independen 

Pihak Afiliasi 

Harga jual Produk 
P= 100

Harga jual Produk 
P= 150

Apakah dalam Kondisi 
Sebanding?



Resale Price Method (RPM)

• The “resale price method” dapat diartikan bahwa 
nilai dari harga penjualan kembali tersebut 
mencakup biaya penjualan dan biaya operasional 
lainnya yang mendukung dan mencakup aset 
yang digunakan dan risiko yang mungkin ada.

Metode ini yang dibandingkan adalah Laba Kotor. 

Analisa Harga wajar = harga jual 
kembali - laba kotor yang wajar untuk reseller



Metode Resale Price 

Perusahaan 
Manufaktur (afiliasi) 

Distributor (afiliasi) 

Pihak Independen 

Manufaktur 
(Independen) 

Distributor 
(Independen) 

Pihak Independen 

Harga Transfer    ([1] –
[2])

Harga Jual Kembali [1]

Kompensasi: 
Gross Margin 

[2]

VS
Gross Margin: 

Laba Kotor/
Penjualan 



3. Cost Plus Method (C+)
Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan
tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan independen yang 
sebanding. 

Dalam metode ini yang dibandingkan adalah laba kotor. 

Analisa Harga wajar = biaya 
produksi (Cost Base) + Laba (mark up) wajar 



Metode C+

Pemasok barang 
(supplier)

Perusahaan 
manufaktur (afiliasi)

Distributor (afiliasi)

Pemasok barang  
(Independen) 

Manufaktur  
(Independen) 

Distributor 
(Independen)

Biaya Manufaktur [1]

Harga Transfer
([1] + [2])

Kompensasi: 
Mark – up atas 

biaya 
[2]

VS
Mark – up ratio: 
Laba Kotor/biaya 



Transactional Profit Methods 



5. Transactional Profit Split Method (PSM)

Metode penentuan harga transfer berbasis Laba Transaksional 
(Transactional Profit Method Based) yang dilakukan dengan mengidentifikasi 
laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang 
dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba 
yang selayaknya akan terjadi dan akan mencerminkan dari kesepakatan 
antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Menghitung laba gabungan terdiri dari dua cara yakni: 

1. metode kontribusi (Contribution Profit Split Method) atau 

2. metode sisa pembagian laba (Residual Profit Split Method).



4. Transactional Net Margin Method (TNMM)

Metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan 
presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap 
aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang 
mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang 
diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai 
hubungan istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas 
transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai 
hubungan istimewa lainnya.



Jenis – Jenis PLI (Profit Level Indicator)

1. Return on Sales (ROS) 

2. Return on Assets (ROA) 

3. Return on Capital Employed (ROCE)

4. Berry Ratio 

5. Net Cost Plus Mark Up/Return on Total Cost 
(NCPM/ROTC) 



Return On Sales (ROS)

Perhitungan ROS dilakukan dengan 
membandingkan laba operasi dengan penjualan. 
PLI yang berdasar pada penjualan biasanya 
digunakan untuk menentukan harga wajar atas 
pembelian yang berasal dari pihak afiliasi 
kemudian dijual kembali kepada pihak 
independen.

ROS = Laba Bersih Usaha/Penjualan



Return on Asset (ROA)

Perhitungan ROA dilakukan dengan 
membandingkan laba operasi dengan total aset. 
ROA digunakan ketika aktivitas perusahaan pihak 
yang diuji bergantung pada asset.

ROA=Laba Bersih Usaha/Total Operating Asset



Return on Capital Employment (ROCE)

Perhitungan ROCE hampir sama dengan ROA, 
hanya saja aset yang digunakan sebagai penyebut 
dalam ROCE berbeda dengan ROA. ROCE 
menggunakan aset operasi sebagai penyebut 
sedangkan ROA menggunakan keseluruhan nilai 
aset perusahaan yang diuji.

ROCE =Laba Bersih Usaha/(Aktiva – Kewajiban Lancar) 



Net Cost Plus Mark-up/ Return on Total Cost
(NCPM/ROTC)

Perhitungan NCPM dengan membandingkan laba 
operasi dengan total biaya. Total biaya tersebut 
meliputi beban pokok penjualan ditambah beban 
operasi. PLI ini lebih tepat digunakan untuk 
perusahaan jasa ataucontract atau toll 
manufacturer yang fungsinya tercermin pada 
biayanya.

NCPM/ROTC =Laba Bersih Usaha/(Harga Pokok Penjuaan + Beban Operasi)



Berry Ratio
Berry ratio memiliki perbedaan yang cukup 
signifikan dengan PLI lainnya karena pembilang 
yang digunakan dalam perhitungan berry 
ratio menggunakan laba kotor. Laba kotor 
tersebut kemudian dibandingkan dengan beban 
operasional. Perusahaan yang tepat 
menggunakan PLI ini adalah perusahaan yang 
memiliki fungsi yang tidak tercakup dalam harga 
penjualan pokok (HPP).

Berry Ratio =Laba kotor/Beban Operasi



Cara Mencari Data Pembanding

• Program database komersial yang digunakan
adalah TP Catalyst

• Untuk mendapatkan data pembanding yang 
handal maka dilakukan pencarian yang tepat
yaitu:

• 1. Kode Industri

• 2. Wilayah

• 3. Kesediaan Data

• 4. Indicator Laporan Keuangan

• 5. Analisis Multiple year

• 6. Kode Indikator Indepedensi



Contoh Pencarian Data Pembanding
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