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ABSTRACT 
Taw is one 4 the most crucial areas o f  government, epaial4 in promoting national 

revenue and regulating the national economy. According to  the current socio-political context the 
effective m e  o f  taw is eqected to overcome economic mkis and to reduce the localgouernment's 

jnancialburden in i@lementing localautonomy. 
Based on eqbiricul ahfa, tau ratio in Indonesia is still lower than other neighboring 

counn-ies, such as: Singapore, Mahysia, and Thailand Ther$ore Indonesia urgent4 needr to 
r$om its' tar orgunixation (Direktorat Jendral Pqhk). Besides that, the position o f  taw 
organi.on under the Department o f  Finance is improper due to the d~eringfunctions o f  the 
tax organixation and the Department o f  Finunce. The Depur&ent of Finance fomuhtes 
national bn&et and mainfainspublic asset whib the taw oqunixation coffects monq and ensures 
citizen co@/iance. 

This article argues about the importance o f  reforming the tax otgmixation becoming a 
national tau agency direct4 under the President and thus having more autonomy andpower, as 
wellas a reduction o f  politcalintervention~om o therdepartmen ts. 
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PENGANTAR 

Struktur perekonomian di 
negara-negara maju pada umumnya 
lebih ditopang dari pemasukan sektor 
pajak. Kondisi seperti itu akan 
memberikan sumbangan yang beram 
bagi stabilitas perekonomian negara 
dari berbagai goncangan, seperti 
fluktuasi nilai tukar uang dan 'ekspor 
barang. Untuk kasus di Indonesia 
sumbangan sektor pajak terhadap 
pendapatan negara masih reltif 
rendah. Sebagai contdh, pada tahun 
2003 sumbangan pajak terhadap 
Produk Domestik Bruto TDB) hanya 

sekitar 13  persen. Sementara itu, di 
beberapa negara tetangga, seperti 
Malaysia pada tahun 2001 tau ratio 
sudah sebesar 20,17 persen, Singapura: 
22,44 persen, dan Thailand: 17,28 
persen (Sugiyanto 2003). 

Dampak dari krisis ekonorni 
juga telah memaksa pemerintah untuk 
menggenjot pemasukan dari sektor 
pajak, karena pernasukan dari berbagai 
aktivitas indusm yang semakin lesu. 
Sementara itu pada tingkat lokal, 
o t o n o m i  d a e r a h  yang mulai  
diimplementasikan pada tahun 2000 
telah melahirkan berbagai persodan 
pada tingkat lokal karena keterbatasan 



dana yang dimiliki oleh daerah untuk 
membiayai berbagai aktivitas dan 
pembangunan.  Daerah, secara 
finansial sangat tergantung pada 
pemerintah pusat dalam b e n d  Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) untuk dapat 
suryive. Berdasarkan uraian di atas, 
dapat disimpulkan bahwa pajak 
memiliki peranan penting dalam 
menopang perekonomian nasional 
dan lokal. Optimalisasi pajak adalah 
harapan kita semua agar proses 
pembangunan ini dapat berjalan 
menuju cita-cita bangsa mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur. Untuk 
mencapai itu semua, salah satu aspek 
yang pantas dipikirkan adalah 
mengkaji ulang lembaga perpajakan 
yang ada sekarang. Revitalisasi atau 
bahkan reformasi lembaga perpajakan 
adalah sebuah keharusan yang tidak 
dapat dtawar lagi saat hi. 

Untuk itu, karya ini bertujuan 
untuk mengkritisi lembaga perpajakan 
yang ada saat ini dan menawarkan 
reposisi kelembagaan perpajakan 
menuju sistem pajak yang trasparan, 
adil, dan akuntabel sejalan dengan 
proses demokratisasi bangsa yang 
sedang berlangsung menuju sistem 
kepemerintahan yang baik atau good 

governance. Bahasan artikel ini akan 
diawali dari uraian tentang fdosofi dan 
karakteristik pajak pada bagian 
pertama. Kemudian dilanjutkan bagian 
kedua, berisi deskripsi kinerja lembaga 

perpajakan. Bagian ke tiga berisi dasar 
teoritis untuk melakukan reformasi 
administrasi. Kemudian disusul bagian 
ke empat, yakni pembahasan tentang 
pentingnya reformasi  lembaga 
perpajakan. Artikel ini kemudian 
ditutup dengan rekomendasi kebijakan 
kelembagaan di bidang perpajakan 
pada bagian kelirna. 

FILOSOFI DAN 
KARAICTERISTIK PAJAK 

Pajak diartikan sebagai iuran 
rakyat kepada negara berdasarkan 
undang-undang tanpa disertai dengan 
kontra prestasi langsung yang dapat 
di tunjukkan,  digunakan untuk  
membiayai pengeluaran publik. Ini 
berarti bahwa pajak memiliki kekuatan 
memaksa dan masyarakat tidak dapat 
menghindar dari kewajiban pajak. Atas 
dasar filosofi apa negara berhak 
memungut pajak dari rakyatnya? 
Untuk itu terdapat berbagai teori yang 
memberikan justitifikasi pemberian 
hak kepada negara (Mardiasmo, 2001). 
Pertama, teori asuransi,  yang 
menjelaskan bahwa negara memiliki 
kewajiban melindungi warganegaranya 
dan harta bendanya. Oleh karena itu 
rakyat harus membayar pajak sebagai 
bentuk premi asuransi karena telah 
memperoleh perlindungan tersebut. 
Kedua, teori kepentingan, yakni 
pembagian beban pajak kepada rakyat 
didasarkan pada kepentingannya. 



Semakin besar keperitingan seseorang 
I ~ a d a  negara, maka semakin besar pajak 
j yang harus dibayar. Ketiga, teori 
I 
i loyalitas atau bakti, yang menjelaskan 

i hubungan antara rakyat dengan 
n e g a r a n y a .  R a k y a t  s e b a g a i  
warganegara yang baik berkewajiban 
loyal kepada negara. Kempat, teori 
daya beli, yakni menjelaskan bahwa 
memungut pajak berarti menarik daya 
beli dari rumah tangga masyarakat 
un tuk  rumah  tangga  negara.  
S e l a n j u t n y a  n e g a r a  a k a n  
menya lu rkannya  k e m b a l i  k e  
rnasyarakat dalam bentuk pemberian 
kesejahteraan masyarakat. 

Rakyat sebagai pembayar 
pajak berhak mengetahui pengelolaan 
pajak, dalam arti apakah pajak 
dikenakan secara add terhadap publik 
yang majemuk, apakah pajak dikelola 
secara transparan, dan apakah lembaga 
p a j a k  d a p a t  m e m b e r i k a n  
pertanggungjawaban secara politik 
dan administratif. Selama ini yang 
terjadi rakyat lebih banyak ditunhlt 
untuk memenuhi kewajibamya, tetapi 
kurang diberi akses dan hak untuk 
mengetahui manajemen perpajakan. 

Secara umum pajak memiliki 
dua fungsi, yakni: (1) fungsi budgetair 
yaitu sebagai sumber pemasukan 
keuangan negara dan selanjutnya dapat 
digunakan untuk pembiayaan 
pengeluaran negara; dan (2) fungsi 
r e g u l a t i f ,  y a k n i  m e n g a t u r  
perekonornian negara., termasuk 

fungsi redisrributif. Dalam kaitannya 
dengan fungsi regulatif ini, pajak yang 
tinggi dapat dikenakan pada minuman 
keras, misalnya, dengan tujuan 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
Pajak tinggi juga dapat dikenakan 
kepada barang-barang mewah untuk 
mengurangi  gaya h idup yang 
konsumtif. Tanf pajak ekspor dapat 
serendah mungkin dengan tujuan 
mendorong ekspor produk domestik 
kepasarinternasional. 

Sistem perpajakan yang baik 
harus mengikuti berbagai prinsip 
perpajakan, seperd adil, legal, dan 
efisien. Dalam era demokrasi dan 
otonomi saat ini ada dua prinsip yang 
perlu ditambahkan yakni transparansi 
dan akuntabilitas. Prinsip keadilan 
mengadung  ar t i  bahwa pajak 
dikenakan berdasarkan kemampuan 
membayar wajib pajak. Semakin tinggi 
kemampuan ekonomi seseorang, maka 
semakin tinggi pula beban pajaknya. 
Yang dirnaksud prinsip legal adalah 
bahwa pajak harus ditarik berdasarkan 
undang-undang. Ini berarti pajak 
tersebut sudah mendapat persetujuan 
dari rakyat melalui wakil-wakilnya di 
parlemen. Prinsip efisien herarti h a d  
pajak harus lebih tinggi daripada biaya 
untuk memungut pajak. Prinsip 
transparansi mengandung arti bahwa 
pengelolaan pajak harus bersifat 
transparan. Rakyat berhak mengetahui 
ke mana saja alokasi h a d  pajak yang 
telah dibayarkannya pada negara. Di 













Dalam konteks manajemen 
perpajakan, maka dalam birokrasi 
perpajakan perlu ada restrukturisasi 
kelembagaan yang ada agar dapat lebih 
transparan dan akuntabel, serta 
marnpu merespon keinginan wajib 
pajak dan dinamika perubahan. 
Sedangkan pada pihak wajib pajak 
sebagai stakeholders, dibutuhkan 
kesadaran dan partisipasi dari wajib 
p a j a k  d a l a m  m e n j a l a n k a n  
kewajibannya dan  mengont ro l  
penggunaannya. 

Selanjutnya World Bank 
(1995) menyatakan bahwa ada tiga 
kondisi yang dapat melahirkan 
reformasi administrasi, yakni: (1) 
politicaldesirabi/ip (kemauan politik); (2) 
po(iticaljk~sibilizj (fisibilitas politik); d m  
(3) medibilip (kepercayaan). Political 
desirabilig dapat terjadi karena 
pergantian rejim pemerintahan atau 
krisis ekonomi. Sedangkan political 

feasibility dapat terjadi apabila 
reformasi administrasi mendapat 
dukungan dan semua pihak, seperti 
parlemen, birokrat, dan kekuatan- 
kekuatan lain yang ada dalam 
masyarakat. Yang dimaksud credibiip 
adalah reformasi administrasi akan 
dapat dilaksanakan apabila dakukan 
oleh pemecintah yang dapat dipercaya, 
yaknr pemerintah yang memiliki 
reputasi. 

Untuk kasus di Indonesia saat 
ini, krisis ekonomi yang belum 
berakhir dan kemauan rejim baru 
dibawah Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono yang terkenal dengan 
labe lnya  "pe rubahan"  d a p a t  
digunakan sebagai momentum untuk 

melakukan reformasi kelembagaan. 
Dilihat dari aspek political fearibilip, 
sebetulnya masyarakat Indonesia 
merindukan adanya perubahan sistem 
administrasi yang lebih reponsif, 
akuntabel, dan transparan. Disamping 
itu, pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan ekonomi untuk lepas dari 
IMF (International Monetary Fundr) dan 
mengambil kebijakan baru melalui 
Inpres No. 5 Tahun 2003. Kebijakan 
ini ternyata mendapat tanggapan 
positif dari masyarakat Indonesia. 

S e t e l a h  I n d o n e s i a  
memutuskan hubungan dengan IMF 
pada akhir tahun 2003, maka langkah 
selanjutnya pemerintahmengeluarkan 
Inpres No. 5 Tahun 2003 yang 
bertujuan untuk menata ekonomi 
nasional. Salah satu kebijakan yang 
disebutkan dalam Inpres tersebut 
adalah melakukan reformasi dan 
modernisasi sistem perpajakan 
nasional untuk mengembangkan - 
sumber penerimaan negara yang 
handal. Melalui Inpres tersebut 
sebetulnya terbuka peluang untuk 
u n t u k  m e l a k u k a n  r e f o r m a s i  
kelembagan perpajakan, karena 
reformasi sistem perpajakan dapat 
d i ja lankan melalui  r e fo rmas i  
kelembagaan terlebih dulu. 

M a r k  d a n  S p e n c e r ,  
sebagaimana dikutip oleh Thoha 
(2003), menyebutkan bahwa ada 
empat faktor yang dapat digunakan 
rnendorong perubahan, yakni: (1) 
adanya kebutuhan untuk melakukan 
reformasi; (2) perubahan paradigma 
pemer in t ahan ;  (3) perubahan 
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lingkungan strategis nasional; dan (4) 
perubahan lingkungan strategis global. 

Pertama, kunci utama adanya 
reformasi adalah adanya kebutuhan 
untuk melakukan perubah.an dari para 
pemimpin untuk membangun sebuah 
sistem adminsitrasi dan pemerintahan 
yang lebih baik. Hasil Pemilihan 
Umum 2004 yang menempatkan 
Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf 
Kala lebih unggul dari Megawati 
Sukarno Puui dan Hasyim Muzadi 
adalah bukti konkrit adanya dukungan 
masyarakat untuk melakukan sebuah 
perubahan. Kedua, adanya perubahan 
paradigma dalam admmstrasi publik 
tentang fungsi pemerintah dari rawing 
ke stering telah memicu lahirnya 
reformasi administrasi. Demikian juga 
adanya  perubahan paradigma 
pemerintah dari government .&governance 
telah memposisikan pemerintah untuk 
berbagi kewenangan dengan aktor- 
aktor di luar pemerintah. Masalah- 
masalah publik bukan lagi menjadi 
tanggung jawab pemerintah semata- 
mata, tetapi diperlukan sinergi dengan 
aktor-aktor di luar pemerintah/negara 
untuk memecahkannya. Dalam 
konteks ini pemerintah lebih tepat 
menjalankan fungsi sebagai fasilitator. 

Ketiga, perubahan lingkungan 
strategis nasional nampak pada 
perubahan - dari sistem pemerintahan 
yang sentralistis menuju sistem 
pemerintahan yang desentralistis 
dengan lahirnya Undang-Undang No. 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan kemudian dig an^ dengan 
Undang-Udang No 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, dan 
Undang-Undang No. 25 tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 
kemudian diganti dengan Undang- 
Undang No. 33 tahun 2004 tetang 
Perlmbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemenntah 
Daerah. Melalui undang undang 
tersebut maka semakin banyak sektor 
yang diserahkan kepada daerah dan 
telah membawa konsekuensi semakin 
besarnya pengeluaran daerah. Kondisi 
ini membuka peluang bagi pemerintah 
untuk mencari terobosan dalam 
rangka meningkatkan pendapatan 
daerah. Pajak adalah salah satu surnber 
pendapatan daerah yang memiliki 
peluang besar untuk digarap. 

Kempat, pada tataran global 
telah terjadi perubahan yang drastis 
akibat kemajuan teknologi informasi 
dan ilmu pengetahuan. Kondisi ini 
telah membawa perubahan dalam 
penataan kelembagaan dan tugas- 
tugas birokrasi pemerintahan.  
Berbagai bentuk perubahan tersebut 
harus diikuti dengan perubahan 
perilaku birokrasi untuk dapat 
memberikan pelayanan publik yang 
lebih responsif dan akuntabel. 

MENUJU REPOSISI 
KELEMBAGAAN 

Berpijak pada ard pentingnya 
pajak bagi pembangunan, terutama 
dalam konteks implementasi otonomi 
daerah saat ini sekaligus untuk 



mengatasi krisis ekonomi, dan 
dorongan untuk mewujudkan good 
governance, maka dipadang perlu untuk 
mengkaji posisi lembaga perpajakan. 
Kontribusi pajak terhadap PDB yang 
relatif rendah adalah refleksi dari 
kinerja lembaga perpajakan saat hi, 
dan ini juga merupakan momentum 
yang tepat untuk mengkritisi lembaga 
perpajakan. 

Mengingat peranan lembaga 
pajak yang strategis, maka lembaga 
tersebut barus diberikan otoritas yang 
m e m a d a i  s u p a y a  d a p a t  
rnengoptimalkan pemasukan uang 
bagi negara. Posisi pimpinan puncak 
lembaga pajak yang saat ini berada di 
Direktorat Jendral Departemen 
Keuangan menyebabkan secara politis 
d a n  a d m i n i s t r a t i f  k u r a n g  
menguntungkan dalam proses  
pembuatan kebijakan perpajakan yang 
otonom. Secara politik, Direktur 
Jendral Pajak berada di bawah kontrol 
Menteri Keuangan sebagai pejabat 
politis. Sedangkan lembaga pajak dapat 
diibaratkan sebagai Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang harus dikelola 

I secara profesional lepas dari intervensi 
politik. Lembaga pajak, sebagai 
contoh, tidak dapat bertindak lugas 
dan tegas terhadap berbagai BUMN di 
mana Depkeu memiliki saham di 
da lamnya.  Bahkan  di  da l am 
pemeriksaan terhadap kepatuhan 
wajib pajak sering ada berbagai 
intervensi (tidak tertulis) dari pejabat 
politikuntuk tidak menyentuh Badan / 
Usaha-Usaba Publik tertentu atau 
Lembaga milikelit politik tertentu. 

S e c a r p  a d m i n i s t r a t i f ,  
pengambilan keputusan di bidang 
perpajakan harus melalui hirarki 
organisasi yang tidak pendek karena 
keberadaan Ditjen di bawah Menteri, 
disamping otoritas yang dirniliki 
terbatas .  Sis tem pengambilan 
keputusan di sektor pajak akan lebih 
cepat apabila masalah pajak berada 
dalam lembaga yang terpisah dari 
Departemen Keuangan dan sebagai 
lembaga yang otonom. 

Fungsi utama Departemen 
Keuangan adalah fungsi anggaran dan 
pengeloaan aset-aset negara, dalarn arti 
bagaimana mengalokasikan anggaran 
secara adil antar departemen atau 
lembaga negara non-departemen. 
Dalam menjalankan fungsi tersebut 
Depkeu berpijak pada prioritas 
pembangunan dan visi negara. 
Sementara itu, fungsi lembaga pajak 
lebih pada fungsi sebagai pengumpul 
dana dari rakyat dan menjaga 
kepatuhan (compliance). Ini berarti 
lembaga pajak lebih berfungsi sebagai 
penegak hukum, agar hukum ditaati 
oleh masyarakat. 

K a r e n a  l embaga  pa jak  
memiliki tugas utama sebagai 
pengumpul dana dari masyarakat, ini 
berarti dapat dipandang seh2gai 
BUMN, maka sebagai konsekuensinya 
harus memiliki sistem manjemen 
kepegawaian yang berbeda dengan 
sistem kepegawaian Depkeu. Oleh 
karena itu, lembaga perpajakan hams 
memiliki sistem rekrutmen pegawai, 
pengembangan karir pegawai, dan 
sistem insentif (reward bagi pegawai 





kepatuhan masyarakat; dan (3) 
perlunya sistem reward khusus di 
bidang perpajakan, seperti di BUMN, 
maka kajian ini merekomendasikan 
ada baiknya lembaga perpajakan 
merupakan lembaga bersifat otonom. 
Ini berati lembaga pajak dapat 
berwujud sebuah Badan Pajak 
Nasional yang berada langsung 
dibawah Presiden dan bertanggung 
jawab langsung kepada Presiden. 
Posisi yang demikian akan menambah 
otoritas lembaga perpajakan dan 
membuat kebijakan pajak nasional 
yang otonom serta bebas dari 
intervensi politik dari lembaga lain. 

Bisnis Indonesia, 24 November 2003. 
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