
 

BAB I 
BAGAIMANA PAJAK DALAM KEHIDUPAN 

SEHARI-HARI? 

Sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, tentu saja perlu 

memahami kewajiban dan hak masing-masing. Kewajiban dan hak warga 

negara Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan mulai dari 

yang tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD Tahun 1945)  sampai  peraturan pelaksanaan lainnya. 

Salah satu bentuk kewajiban warga negara Indonesia yang perlu dilakukan 

adalah membayar pajak. Bukalah naskah UUD 1945, dalam pasal manakah 

urusan pajak tersebut diatur?  

Bab ini mendeskripsikan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Materi esensial 

terdiri atas praktik pemungutan pajak, perbedaan pajak dengan pungutan 

lain, penggolongan pajak, pentingnya pajak, dan data penerimaan pajak 

secara nasional. Tujuan dari bab ini adalah mendekatkan para mahasiswa 

dengan pajak melalui peningkatan pemahamannya terhadap praktik 

pemungutan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, digunakan pendekatan berbasis proses keilmuan (scientific 

approach) sebagai berikut: (1) mengamati praktik pemungutan pajak dalam 

kehidupan sehari-hari; (2) menanya perbedaan pajak dengan pungutan lain; 

(3) mengumpulkan informasi tentang penggolongan pajak menurut 

pemungutnya; (4) membangun argumen pentingnya pajak bagi negara;  dan 

(5) mengomunikasikan data penerimaan pajak secara nasional. Uraian bab 

akan diakhiri ringkasan dan proyek belajar sadar pajak. 

Sudah siapkah Anda mempelajari bab pertama tersebut? Mari kita mulai 

dengan mengamati praktik-praktik perpajakan dalam kehidupan sehari-hari. 



 

 

Apakah Anda mengenal pajak? Selaku mahasiswa tentu saja telah 

mengenalnya dengan baik bukan? Namun, boleh jadi sebagian masyarakat 

umum tidak mengenal pajak dan bagaimana proses pembayarannya. 

Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari pajak sudah 

menjadi tuntutan yang harus dibayar, misalnya pada saat melakukan 

transaksi jual beli barang kepada pihak ketiga yang menjadi Wajib Pajak. 

Suatu ketika Anda makan di restoran siap saji dan tanpa disadari pada saat 

melakukan pembayaran Anda pun membayar pajak sesuai dengan tarif yang 

sudah ditentukan, dan pajak itu disebut pajak restoran.  

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, banyak contoh yang menunjukkan 

betapa urusan pajak itu sebenarnya bukan merupakan sesuatu hal yang 

asing. Berikut ini adalah cerita keseharian yang menunjukkan bahwa pajak 

melekat pada keseharian kita. 

 

Selain pajak, terdapat pungutan lain yang resmi dilakukan oleh pemerintah, 

baik pusat maupun daerah. Dapatkah Anda menyebutkannya? Pernahkan 

Anda mendengar istilah retribusi, cukai, bea meterai, dan sumbangan? Itulah 

beberapa jenis pungutan lain yang walaupun sama-sama dipungut oleh 

negara tetapi memiliki karakteristik yang berbeda.  



 



 

Mari terlebih dahulu kita memahami apa pajak itu dan bagaimana bedanya 

dengan jenis-jenis pungutan lain. 

Sejumlah ahli telah mengemukakan pengertian pajak dari sudut pandang 

keilmuannya masing-masing. Berikut dikemukakan definisi dari empat orang 

ahli, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Telaahlah 

secara seksama keempat definisi tentang pajak tersebut. Adakah kesamaan 

ataupun perbedaan makna dari keempat definisi tersebut. 

1. Leroy Beaulieu(1899) 

“Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan 

oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup 

belanja pemerintah”. 

 

 



 

2. P. J. A. Adriani (1949) 

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. 

3. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (1988) 

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving 

yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 

4. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock (1972) 

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat 

imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 

Keempat definisi tersebut mengandung 2 (dua) perspektif tentang pajak, 

yakni pajak dilihat dari perspektif ekonomi dan dari perspektif hukum. 

Dapatkan Anda menangkap makna pajak dari dua perspektif tersebut? Coba 

Anda diskusikan bersama teman belajar! Jika masih mendapatkan kesulitan 

menjawabnya, coba Anda bertanya pada dosen pengampu mata kuliah 

Perpajakan atau dosen lain yang memahami ihwal perpajakan. 

Dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya 

dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan 

gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. 

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber 

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kas_Negara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_saving&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Public_investment&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sektor&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sektor_privat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sektor_publik


 

daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya 

kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik 

yang merupakan kebutuhan masyarakat.  

Sementara, pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu 

perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan 

timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah 

penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk 

memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum, hal tersebut 

memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-

undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus 

sebagai pengumpul pajak maupun Wajib Pajak sebagai pembayar pajak 

(Soemitro, 1988). Atas dasar pemikiran tersebut, dapat dirumuskan bahwa 

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan 

undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak  mendapat balas 

jasa secara langsung, serta digunakan untuk menutup biaya produksi 

barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. 

Dari pengertian tersebut, pajak sebagai pungutan resmi mempunyaiunsur-

unsur tertentu yang berbeda dengan unsur-unsur pungutan resmi yang lain. 

Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan 

perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dalam undang-undang." 

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat 

ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak, 

secara tidak langsung akan menerima manfaat dalam bentuk seperti rasa 

aman karena mendapat perlindungan negara. Perlindungan negara 

didapatkan karena negara mampu membiayai operasional kemanan (baik 

dari institusi Polri maupun TNI) yang didapat dari uang pajak yang 

dibayarkan. 
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3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. 

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila 

Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan 

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 

5. Selain fungsi budgeter (anggaran), yaitu fungsi mengisi Kas 

Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam sektor ekonomi 

dan sosial (fungsi mengatur/regulatif). 

Setelah membaca uraian ihwal pajak tersebut di atas, tentu Anda sudah lebih 

memahaminya dibandingkan dengan sebelumnya bukan? Sekarang mari 

kita lanjutkan untuk memahami jenis-jenis pungutan resmi lainnya, yaitu 

retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan. 

1. Retribusi 

Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar 

pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan 

oleh orang-orang tertentu. Jadi, dalam pemungutan retribusi tidak terdapat 

unsur paksaan dan ikatan pembayaran tergantung pada kemauan si 

pembayar, serta tidak selalu menggunakan sarana undang-undang. Dengan 

demikian, retribusi pada umumnya berhubungan dengan imbalan jasa 

secara langsung. Misalnya, pembayaran listrik, pembayaran abonemen air 

minum, dan sebagainya. 

2. Cukai 

Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu, seperti 

minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, atau tembakau. 

3. Bea Masuk 

Bea masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang 

dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk 



 

dikonsumsi di dalam negeri. Sementara itu, bea keluar adalah bea yang 

dikenakan atas barang-barang yang akan dikeluarkan dari wilayah pabean 

Indonesia dengan maksud barang tersebut akan diekspor ke luar negeri. 

4. Sumbangan 

Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang 

harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran 

negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum, dan 

pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara. Sumbangan bersifat 

insidentil dan sukarela, serta jumlah sumbangan juga tidak mengikat dan 

tidak harus berupa uang, tetapi dapat berupa barang.  

Dapatkah Anda mengidentifikasi perbedaan antara pajak dengan pungutan 

resmi lainnya sebagai sumber pendapatan negara? Coba diskusikan bersama 

teman belajar. Cocokan hasilnya dengan  Tabel I.1 di bawah ini. 

Tabel I.1 Perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya. 

Mengakhiri uraian bagian ini, mari kita lihat pengertian pajak menurut Pasal 

1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu "pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''. Jadi, betapa pentingnya 

pajak bagi negara untuk digunakan dalam membiayai pembangunan 



 

nasional. Oleh karena itu, marilah menjadi pelopor sadar pajak. Maknailah 

slogan “orang bijak taat pajak” sebagai suatu pandangan yang patut 

dipraktikan oleh seluruh warga negara Indonesia sebagai wujud rasa cinta 

tanah air. 

 

Ditinjau dari segi lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) 

jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang 

dipungut oleh Pemerintah Pusat, yang terdiri atas: 

1. Pajak Penghasilan (PPh); 

2. Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPnBM); 

3. Bea Meterai; 

4. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan 

Perhutanan (PBB Sektor P3) 

5. Pajak Ekspor; 

6. Bea Masuk; 

7. Cukai. 

Bagaimana dengan Pajak Daerah? Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Daerah, antara 

lain: 

1. Pajak Provinsi, terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 
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c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

Berdasarkan data penerimaan negara dalam 5 (lima) tahun terakhir, 

penerimaan dari perpajakan merupakan bagian terbesar dari penerimaan 

negara kita. Dengan demikian, pajak sangat penting bagi kelangsungan 

kehidupan bernegara. Mari kita ambil analogi dengan sebuah keluarga, 

misalnya, keluarga Anda memiliki tiga sumber penghasilan, yaitu dari gaji 

ayah sebesar Rp7.500.000,00, gaji ibu sebesar Rp2.000.000,00, dan hasil 

usaha warung sebesar Rp500.000,00 sebulan. Dapat dikatakan, 75% 

pendapatan perbulan ditopang dari gaji Ayah. Hal ini berarti tiga perempat 

pendapatan keluarga bergantung kepada Ayah. Jika pengeluaran keluarga 

per bulan Rp. 9.000.000,00 (Rp1.000.000 menjadi tabungan), maka bisa 

dibayangkan apa jadinya apabila Ayah terkena PHK atau keluar dari 

pekerjaannya. Hal ini pun berlaku bagi negara kita, bagaimana jadinya jika 

penerimaan pajak tidak terkumpul karena para Wajib Pajak enggan 

membayar pajak. 

Dari perspektif ekonomi, sebagaimana telah kita maklumi bahwa pajak 

dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor 

publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak 

menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya 

kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan 

penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan 

negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan 

kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pajak mempunyai peranan yang 
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sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam 

pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan 

negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan. Berdasarkan hal di atas, maka pajak mempunyai beberapa 

fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend) 

 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin 

negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan sumber 

pembiayaan. Sumber pembiayaan ini salah satunya dapat diperoleh dari 

penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin 

negara, seperti belanja barang, belanja pegawai, belanja pemeliharaan, dan 

lain sebagainya. 

Di dalam fungsi anggaran, terdapat fungsi demokrasi, dimana pajak 

merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan dan 

kegotongroyongan rakyat yang sadar akan baktinya kepada negara. Rakyat 

memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang untuk membiayai 

pengeluaran negara bagi kepentingan umum. Dengan membayar pajak, 

rakyat berperan serta dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, termasuk 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil 

dan makmur. 

 

Pemerintah dapat mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial melalui 

kebijakan  fiskal. Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak 

dapatdigunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Contohnya, 

dalam rangka mendorong penanaman modal, baik dalam negeri maupun 

luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam 

rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea 

masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Menurut pendapat Musgrave 

dan Musgrave (dalam Winarno dan Ismaya, 2003: 403) Fiscal 
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Function/Regulerend memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, 

fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. 

 
Gambar I.1 Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional 

Sumber: http://beritadaerah.co.id/2015/04/30/pembangunan-terowongan-mrt-

jakarta/ 

 

Pada uraian di atas, telah diilustrasikan bahwa pendapatan negara dari 

sektor pajak bagi keuangan negara ibarat pendapatan kepala keluarga bagi 

keuangan keluarga. Jika pendapatan kepala keluarga terganggu sehingga 

jumlahnya mejadi sangat kecil, apalagi sampai nihil, misalnya akibat terkena 

pemutusan hubungan kerja (PHK), maka keuangan keluarga akan 

bermasalah. Demikian pula halnya yang akan terjadi dengan keuangan 

negara, apabila pendapatan pajak yang memiliki kontribusi terbesar dalam 

pendapatan negara terganggu. Hal tersebut akan menyebabkan keuangan 

negara menjadi bermasalah. Berikut disajikan data pendapatan  negara lima 

tahun terakhir (2011-2016). Perhatikanlah data tersebut baik-baik dan 

bagaimana proporsi pendapatan negara dari pajak terhadap pendapatan 

negara bukan pajak? 
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Tabel II.1 Penerimaan Negara 2011-2016 

Apa yang dapat Anda simpulkan dari data pendapatan negara 2011-2016 

tersebut? Benarkah penerimaan pajak merupakan jumlah terbesar bagi 

pendapatan negara?  

Apa makna data tersebut bagi kita? Karena kontribusinya yang terbesar pada 

jumlah pendapatan negara, maka pemasukan dari sektor pajak harus tetap 

dijaga keberlangsungannya, bahkan dari waktu ke waktu perlu ditingkatkan.  

Namun, akhir-akhir ini kerap terjadi kondisi yang tidak kondusif bagi upaya 

peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk menunaikan kewajibannya. 

Contoh berikut merupakan salah satu diantara sekian kondisi yang tidak 

kondusif tersebut. Berita di Kompas (30/1/2012 Halaman 8) berjudul “Untuk 

Apa Kami Bayar Pajak...” berisi ungkapan rasa kecewa pelaku usaha mini 

market ihwal maraknya aksi perampokan yang mengincar kegiatan usaha 

mereka. 

Himbauan untuk menempatkan petugas keamaman dan melengkapi 

karyawan dengan airsoft gun, disambut dengan pertanyaan “untuk apa kami 

bayar pajak selama ini?”  

Apakah Anda juga memiliki pertanyaan yang sama? Adakah pertanyaan lain 

di benak Anda? Bagaimana dengan teman Anda sendiri, apakah mereka pun 

memiliki pertanyaan perihal pajak dan penggunaannya? 



 

Pertanyan tadi sebenarnya sederhana, akan tetapi sangat kritis dan besar 

kemungkinan berada pada benak seluruh masyarakat Indonesia, baik 

mereka orang yang aktif membayar pajak maupun yang tidak. Sayangnya, 

pertanyaan seperti ini kerap kali tidak terjawab dengan tuntas, sehingga akan 

berpengaruh buruk terhadap masyarakat yang seolah-olah pajak itu tidak 

ada gunanya.  

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. Dengan demikian, Pemerintah berkewajiban menjelaskan 

secara transparan kemana saja uang pajak yang telah dibayarkan tersebut 

dan untuk apa uang tersebut dipergunakan.  

Lembaga yang memiliki otoritas memungut pajak di Indonesia adalah 

Direktorat Jenderal Pajak, yakni sesuai dengan amanat undang-undang 

lembaga ini bertugas menghimpun penerimaan pajak. Apakah lembaga ini 

menerima pembayaran uang pajak langsung dari Wajib Pajak? Ternyata tidak 

demikian. Direktorat Jenderal Pajak tidak menerima pembayaran uang pajak 

langsung dari Wajib Pajak, melainkan hanya mengadministrasikan 

pembayaran pajaknya saja.   

Wajib Pajak harus membayar pajak ke Kantor Pos atau bank-bank yang 

ditunjuk oleh Pemerintah. Dengan demikian, uang pajak yang dibayarkan 

oleh Wajib Pajak langsung masuk ke kas negara. Selanjutnya, melalui 

Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Daerah.   

Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema Daftar Isian 

Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) masing-masing Kementerian dan Lembaga 

Negara.  Adapun alokasi untuk Pemerintah Daerah, dijalankan melalui skema 

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi 

Hasil.  Selain itu, ada juga skema subsidi Pemerintah Pusat yang tujuannya 

untuk mengurangi beban masyarakat. Perhatikan Gambar I.6 Ihwal alur 

penerimaan dan penggunaan APBN terkait pajak. 



 

Tahun 2015, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, anggaran 

pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.823 Triliun. Dari jumlah itu, 

penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.547 Triliun, atau sebesar 

84.9 persen dari total pendapatan negara. Penerimaan Perpajakan terdiri 

dari Penerimaan Pajak sebesar 1.360 Triliun dan Penerimaan Bea dan Cukai 

sebesar 186,5 Triliun. Adapun sisanya disumbang oleh penerimaan negara 

bukan pajak (PNBP) direncanakan sebesar Rp 273,9 Triliun dan penerimaan 

hibah direncanakan sebesar sebesar Rp 2,03 Triliun.  

Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara 

merupakan sinyal positif karena berarti anggaran negara menjadi tidak 

tergantung (less dependent) terhadap PNBP yang salah satunya adalah 

penerimaan sumber daya alam. Artinya, pendapatan negara tidak rentan 

terhadap gejolak harga komoditas sumber daya alam. Pendapatan negara 

yang didominasi penerimaan perpajakan berarti pula bahwa aktivitas 

ekonomi berjalan dengan baik. 

Dalam APBN 2016, pos Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 

Triliun, yang terdiri atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, Anggaran 

Transfer ke Daerah, dan Dana Desa. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 

selanjutnya dilakoksasikan untuk pos-pos pengeluaran yang tersebar di 

seluruh Kementerian atau Lembaga Negara, termasuk untuk membayar 

bunga dan pokok pinjaman luar negeri, serta membiayai subsidi Bahan Bakar 

Minyak, Listrik, dan Pangan, serta membangun dan merawat fasilitas publik. 

Jika kemudian banyak fasilitas publik masih belum memadai dikarenakan 

sistem perencanaan, prioritas program, pelaksanaan kegiatan dan inovasi 

belum berjalan baik karena keterbatasan anggaran, maka program kerja 

yang dijalankan lebih banyak kepada kegiatan rutin dan berdampak kecil 

saja. Akibatnya, kualitas hasil pekerjaan menjadi sangat rendah yang 

menyebabkan Wajib Pajak seakan-akan merasa tidak mendapatkan manfaat 

apapun dari pajak yang dibayarkannya.  



 

 

Gambar I.2 Alur Penggunaan Pajak dalam Membiayai Belanja Negara 

Berdasarkan uraian tadi tampak bahwa masyarakat sebenarnya sudah 

menikmati uang pajak yang mereka bayarkan, tanpa diketahui sebelumnya. 

Pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor 

tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai dari 

subsisi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi pupuk, Bantuan 

Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, pengadaan beras 

miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),  

pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah 

sakit/puskesmas, dan pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, jawaban 

atas pertanyaan untuk apa bayar pajak adalah untuk kita juga.  

Akan tetapi, akan terasa janggal apabila penerima manfaat atas uang pajak 

dan penikmat fasilitas publik bukanlah seorang pembayar pajak atau Wajib 

Pajak. Padahal mereka yang dikategorikan kelompok ini bukanlah orang 

miskin, melainkan kelompok yang lalai terhadap kewajibannya kepada 



 

negara.  Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang 

mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran 

pajak dan hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan dikenal dengan 

sebutan pendompleng pembangunan atau free rider. Jadi, sebagai warga 

negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan 

kewajiban dan penuntutan hak kepada negara. Para mahasiswa bahkan 

harus menjadi pelopor sebagai Wajib Pajak yang baik dan secara melembaga 

harus mengedukasi masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang taat. 

 

Belajar bukan hanya berisi kegiatan menghafal konsep maupun data dan 

fakta, melainkan mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah 

(problem solving). Oleh karena itu, untuk menutup pelajaran Bab I ini, Anda 

diajak untuk memahami berbagai masalah yang memperlihatkan cara hidup 

tidak sadar pajak. Contohnya, masalah perilaku para Wajib Pajak pengusaha 

yang memanipulasi perhitungan pajak, para Wajib Pajak perorangan enggan 

melaporkan SPT, dan sebagainya. 

Selanjutnya Anda diminta untuk melakukan kegiatan belajar sebagai berikut: 

 menceritakan kepada teman-teman di kelas apa yang sudah Anda 

ketahui berkaitan dengan masalah tersebut, atau apa yang sudah teman 

Anda dengar dari pembicaraan orang-orang terkait masalah kesadaran 

pajak; 

 mewawancarai orang tua dan tetangga untuk mencatat apa yang mereka 

ketahui tentang masalah tersebut, dan bagaimana sikap mereka dalam 

menangani masalah tersebut dengan menggunakan Format Wawancara. 

Tujuan tahap ini adalah berbagi informasi yang diketahui oleh para 

mahasiswa dan orang-orang di sekitarnya berkaitan dengan permasalahan 

kesadaran pajak. Dengan demikian,  kelas akan memperoleh informasi yang 

dapat digunakan untuk memilih satu masalah yang tepat sebagai bahan 

kajian di kelas. 

 

 



 

Diskusi Kelas: Berbagi informasi tentang masalah yang ditemukan dalam 

masyarakat    

Untuk melakukan kegiatan ini seluruh anggota kelas hendaknya:  

 menelusuri dan mendiskusikan masalah yang ada dalam masyarakat 

yang dapat dilihat dalam kaitannya dengan persoalan pajak; 

 buat kelompok yang terdiri atas dua sampai tiga orang. Masing-masing 

kelompok akan mendiskusikan satu masalah yang berbeda dengan 

kelompok lain. Kemudian, masing-masing kelompok harus 

mempresentasikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang  

disediakan pada Format Identifikasi dan Analisis Masalah; 

 diskusikan jawaban dari masing-masing kelompok dengan seluruh 

anggota kelas; 

 simpanlah hasil-hasil jawaban tersebut untuk dapat digunakan dalam 

pengembangan kelas berikutnya. 



 

FORMAT IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS MASALAH 
 

 

Nama anggota kelompok : .......................................................................... 

Tanggal   : .......................................................................... 

Masalah                                         : ................................................................................... 

 

1. Apakah masalah tersebut di atas adalah masalah yang dianggap penting oleh 

kelompok mahasiswa sendiri juga oleh masyarakat? Mengapa demikian? 

……………………………………………………………………………………… 

2. Tingkat atau lembaga pemerintah manakah yang bertanggung jawab untuk 

menangani masalah tersebut? 

……………………………………………………………………………………… 

3. Kebijakan apakah, jika belum ada, yang harus diambil oleh pemerintah untuk 

menangani masalah tersebut? 

…………………………………………………………………………..….................. 

Jika memang kebijakan untuk menangani permasalahan itu sudah dibuat, 

jawablah pertanyaan berikut ini! 

a. Apakah keuntungan dan kerugian dibuatnya kebijakan tersebut? 

...............................................................................................................................  

b. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana caranya? 

...............................................................................................................................  

c. Apakah kebijakan tersebut perlu diganti? Mengapa? 

............................................................................................................................... 

4. Untuk memperoleh lebih banyak lagi informasi tentang masalah ini sumber apa lagi 

yang dapat dipergunakan? Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan oleh 

masing-masing anggota kelompok? 

..................................................................................................................................... 

5. Adakah masalah lain dalam masyarakat yang dianggap penting untuk dijadikan 

bahan kajian kelas? Masalah apakah itu? 

....................................................................................................................................... 



 

FORMAT WAWANCARA 

 
Nama Pewawancara   : ............................................................................. 

Masalah                                : ....................................................................................... 

 

1. Nama yang diwawancarai : ................................................................................................. 

(Misalnyan tokoh masyarakat, orang tua mahasiswa, pejabat pemerintah, pengusaha, 

dosen perguruan tinggi, dan lain-lain). Catatan: Jika yang diwawancarai tidak mau 

dicatat namanya, hormatilah keinginan itu. Pewawancara cukup menuliskan 

pekerjaannya saja. 

2. Jelaskan masalah yang sedang diteliti kepada orang yang diwawancarai. 

Kemudian ajukan pertanyaan berikut. Catatlah jawaban yang diberikan. 

...................................................................................................................... 

a. Apakah Bapak/Ibu menganggap masalah ini penting? Mengapa? 

...................................................................................................................... 

b. Apakah menurut Bapak/Ibu masalah ini juga dianggap penting oleh warga 

masyarakat yang lain  Mengapa? 

...................................................................................................................... 

c. Kebijakan apakah, jika belum ada, yang harus dibuat untuk menangani 

masalah ini? 

...................................................................................................................... 

3. Jika memang kebijakan untuk menangani masalah itu sudah dibuat, tanyakanlah 

persoalan-persoalan berikut ini: 

a. Apakah keuntungan dari kebijakan tersebut? 

 ................................................................................................................. 

b. Apakah kerugian dari kebijakan tersebut? 

 ................................................................................................................. 

c. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana caranya? 

 ................................................................................................................. 

d. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Mengapa? 

 ................................................................................................................. 

e. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan 

pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Apa sajakah 

silang pendapat tersebut? 

 ................................................................................................................. 

f. Di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah 

ini? 

................................................................................................................. 



 

FORMAT SUMBER INFORMASI MEDIA CETAK 
 

 

 

Nama pengobservasi          : ...................................................................... 

Tanggal                     : ...................................................................... 

Masalah                                         : .............................................................................. 

Nama/tanggal penerbitan   : .............................................................................. 

Topik artikel/berita                  : .............................................................................. 

 

 

1. Apakah langkah-langkah yang diambil (yang ditulis dalam artikel/berita) 

untuk menangani masalah yang sedang diteliti? 

............................................................................................................. 

2. Apakah langkah-langkah pokok yang ditulis dalam artikel/berita itu? 

.............................................................................................................. 

3. Menurut artikel/berita itu, dari kebijakan yang sudah ada, kebijakan 

manakah yang harus digunakan untuk menangani masalah tersebut? 

............................................................................................................. 

4.  Jika memang kebijakan untuk menangani masalah itu sudah dibuat,  

tanyakanlah persoalan-persoalan berikut ini: 

a. Apakah keuntungan dari kebijakan tersebut? 

.......................................................................................................  

b. Apakah kerugian dari kebijakan tersebut? 

....................................................................................................... 

c. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana 

caranya ? 

....................................................................................................... 

d. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Mengapa? 

....................................................................................................... 



 

FORMAT OBSERVASI RADIO/TELEVISI/INTERNET 

Nama pengobservasi : ........................................................................... 

Nama Radio/TV  : ........................................................................... 

Tanggal  : ........................................................................... 

Waktu   : .......................................................................... 

Masalah                                       : ................................................................................... 

 

1. Tuliskan nama sumber informasi. (Informasi bisa diperoleh dari program berita 

televisi atau radio, rekaman berbagai kejadian, dokumentasi, talk-show, dialog 

interaktif, atau program lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang 

diteliti).  

…………………………………………………………………………………… 

2. Menurut sumber informasi tersebut, apakah masalah yang sedang diteliti 

itu dianggap sebagai masalah yang penting? Mengapa? 

…………………………………………………………………………………… 

3. Menurut sumber informasi tersebut, kebijakan apakah yang harus 

digunakan untuk menangani masalah tersebut? 

…………………………………………………………………………………… 

Jika memang kebijakan untuk menangani masalah itu sudah dibuat, 

jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan informasi yang 

diperoleh. 

a. Apakah keuntungan dari kebijakan tersebut? 

........................................................................................................... 

b. Apakah kerugian dari kebijakan tersebut? 

............................................................................................................ 

c. Adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbaharui? Bagaimana 

caranya? 

............................................................................................................  

d. Apakah kebijakan itu perlu diganti? Mengapa? 

............................................................................................................ 

e. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan pendapat 

berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Apa sajakah silang 

pendapat tersebut?   

............................................................................................................ 


