
 

BAB II 

MENGAPA PAJAK DIPERLUKAN? 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu bentuk negara yang 

sistem pemerintahannya berdasarkan ideologi Pancasila. Sejak 

kemerdekaan bangsa ini diproklamirkan pada tanggal17 Agustus 1945, para 

pendiri negara melihat bahwa persoalan yang dihadapi negara bukan hanya 

bidang politik, namun mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat.  

Salah satu tujuan dari berdirinya Republik Indonesia adalah terwujudnya 

masyarakat yang adil dan sejahtera. Visi keadilan dan kesejahteraan rakyat 

ini mendapat perhatian yang besar dari para pendiri negara. Mereka 

menyadari bahwa tujuan dan cita-cita negara berdasar Pancasila harus 

mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Oleh karena itu, konsep negara 

kesejahteraan menjadi sesuatu yang diharapkan. 

Amanat negara kesejahteraan ini dapat direalisasikan manakala pemerintah 

dalam membangun bangsa dan negara ini, baik secara fisik maupun non-

fisik, memiliki kewenangan untuk mengumpulkan pajak sebagaimana 

terdapat dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945. Pajak dikumpulkan dari warga 

negara dan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. 

 

Tahukah Anda, menurut Aristoteles, manusia itu pada dasarnya merupakan 

Zoon Politicon atau makhluk sosial? Makhluk sosial berarti peduli pada 

sesama dan saling bekerja sama sehingga diperlukan hubungan timbal balik 

di antara yang kuat dan yang lemah, serta yang kaya dan yang tidak mampu. 

Hal tersebut juga sejalan dengan gagasan ahli Filsafat Indonesia, Nicolaus 

Driyarkara (1913-1967), yang mengemukakan bahwa manusia juga 

merupakan homo homini socius, yang memiliki arti bahwa manusia menjadi 



 

sahabat bagi sesamanya. Gagasan homo homini socius dikemukakan untuk 

menunjukkan bahwa pada hakikatnya manusia itu memiliki sifat 

kebersamaan sosial.  

Di sisi lain, manusia juga sebagai makhluk ekonomi (homo economicus) yang 

memiliki arti bahwa manusia menilai dan memilih sesuatu hanya 

berdasarkan pertimbangan pribadi (individualis) sebagaimana yang 

diungkapkan tokoh ekonomi, Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya An 

Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Marwoto, dkk, 

2004: 107-108). Oleh karena itu, menurut adagium Thomas Hobbes, apabila 

tidak dikendalikan, manusia dapat berubah menjadi homo homini lupus atau 

manusia menjadi serigala bagi sesamanya. 

Pajak merupakan sarana untuk mendekatkan manusia yang satu dengan 

manusia yang lain dalam bentuk kewajiban berbagi. Dengan demikian, 

kedudukan manusia sebagai homo homini socius dapat mengatasi nafsu 

keserakahan manusia sebagai mahluk homo homini lupus. Konsep pajak 

pada dasarnya adalah adanya kesediaan untuk berbagi dengan sesama. 

Namun, pengungkapan kesediaan untuk berbagi antara manusia yang satu 

dengan manusia yang lain dapat berbeda-beda sehingga dibutuhkan 

pengaturan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun lembaga 

yang menjalankan peraturan itu sendiri. 

Oleh karena itu, pajak dibutuhkan sebagai sarana redistribusi kekayaan 

dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Peran pajak menjadi 

faktor yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan bersama, bukan 

hanya kesejahteraan ekonomi individual belaka.  

AKTIVITAS 

1. Anda diminta menelusuri beberapa peraturan perundang-

undangan yang berisikan konsep diperlukannya pajak. 

2. Anda diminta untuk mendiskusikan dalam kelompok 

peran pajak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. 

3. Anda diminta menyampaikan hasil penelusuran dan 

diskusi kelompok kepada dosen. 

 



 

Pajak merupakan sebuah terminologi yang mengundang beragam opini, 

persepsi, dan pemikiran di sebagian besar masyarakat. Hal ini terjadi karena 

beberapa faktor, yaitu Pertama, faktor ketidaktahuan tentang apa yang 

dimaksud dengan pajak dan untuk apa pajak itu dipungut, sehingga 

menimbulkan opini yang beragam. Kedua, kecurigaan yang ditimbulkan oleh 

pihak-pihak tertentu terhadap pemungutan pajak yang dianggap rawan 

untuk diselewengkan oleh pihak pemungut pajak. Hal tersebut menimbulkan 

pemikiran untuk tidak mau menjalankan kewajiban sebagai pembayar pajak. 

Ketiga, anggapan bahwa pajak itu memberatkan sehingga menimbulkan 

berbagai cara atau strategi untuk menghindari pembayaran pajak. Keempat, 

menyadari pentingnya urgensi pajak bagi keberlangsungan hidup 

berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.  

Faktor-faktor penyebab tersebut mengandung implikasi yang berbeda-

beda, sehingga  diperlukan penanganan dan penanggulangan yang berbeda 

pula. Implikasi pertama, terkait dengan ketidaktahuan tentang apa yang 

dimaksud dengan pajak dapat ditanggulangi dengan cara penyuluhan dan 

pendidikan kesadaran perpajakan yang menjelaskan tentang apa manfaat 

pajak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implikasi 

kedua, terkait dengan kecurigaan adanya penyelewengan pemungutan 

pajak dapat ditanggulangi dengan akuntabilitas sebagai bentuk 

pertanggungjawaban aparatur negara, disertai sanksi yang tegas terhadap 

petugas yang melakukan penyelewengan, sehingga lembaga pemungut 

pajak bersih dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Implikasi ketiga, 

terkait dengan pihak yang melakukan strategi menghindari pembayaran 

pajak dapat dilakukan dengan penegakan hukum dan sanksi yang tegas 

(punishment) terhadap para pengemplang pajak, disertai penghargaan 

(reward) terhadap pembayar pajak yang setia dalam menunaikan 

kewajibannya pada negara. Faktor keempat merupakan sebuah kondisi 

ideal, karena masyarakat pembayar pajak sudah memiliki kesadaran tentang 

perlunya pajak. Kondisi ideal itu perlu dipelihara dan dikembangkan melalui 

berbagai cara dan strategi yang tepat, sehingga pelanggaran dalam masalah 

perpajakan dapat diminimalisir. 



 

Pembangunan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Sumber dana pembangunan dapat diperoleh dari sumber 

daya alam (SDA), aktivitas usaha pemerintah (BUMN/BUMD), pinjaman, 

hibah, dan pajak. Di antara sumber-sumber tersebut, pajak merupakan salah 

satu sumber yang sangat penting karena melibatkan partisipasi warga 

negara untuk pembangunan, baik fisik maupun non fisik, serta meningkatkan 

kemandirian bangsa. 

Pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat. 

Oleh karena itu, negara harus mewujudkan keadilan berbagi atau distributif 

bagi masyarakat. Keadilan berbagi dapat diwujudkan apabila diikuti dengan 

ketaatan atau kepatuhan rakyat pada pemerintah dalam bentuk 

pembayaran pajak. Dengan demikian, pajak merupakan sarana berbagi dari 

masyarakat yang mampu melalui tangan pemerintah. 

Campur tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak sangat 

diperlukan dan mengandung dua dimensi. Pertama, sifat memaksa yang 

diperlukan untuk memberikan sanksi kepada warga negara yang mampu 

agar menunaikan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Kedua, sifat kerelaan dari warga negara sebagai implementasi nilai 

kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, dan kasih sayang sesama warga 

negara.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan, meliputi negara, 

badan/lembaga/institusi, perorangan atau warga negara. Pihak 

pertamaadalah negara sebagai organisasi politik yang mengatur 

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola atau organisator, negara 

AKTIVITAS 

1. Anda diminta untuk menunjukkan urgensi diperlukannya pajak 

dalam pembangunan bangsa dan negara. 

2. Anda diminta untuk menemukan beberapa cara dan strategi yang 

tepat untuk mencegah dan menghindari pelanggaran pajak. 

3. Anda diminta untuk menemukan beberapa aturan hukum yang 

terkait dengan pajak.  

4. Anda diminta untuk melaporkan hasil diskusinya kepada dosen. 

 



 

membutuhkan dana untuk menjalankan roda organisasi. Negara dapat 

diibaratkan sebuah kapal yang berlayar di tengah samudera luas. Selain 

membutuhkan keterampilan awak kapal untuk menentukan arah dan tujuan 

yang akan dicapai, dibutuhkan pula perlengkapan lainnya, seperti bahan 

bakar, konsumsi, peralatan, dan lain-lain. Untuk menyediakan perlengkapan 

yang diperlukan tersebut, diperlukan dukungan finansial. 

Dalam hal ini, pajak merupakan salah satu sumber dukungan finansisal bagi 

negara. Oleh karena itu, negara mempunyai kewenangan untuk memaksa 

warga negaranya membayar pajak melalui sistem perundang-undangan 

yang berlaku. Kewenangan ini dibutuhkan negara karena tidak semua 

masyarakat memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajibannya sebagai 

warga negara yang taat pajak. Negara memberlakukan kewajiban membayar 

pajak karena tidak dapat hanya mengandalkan sektor sumber daya alam, 

pariwisata, perdagangan, dan sektor perekonomian lainnya. Pembangunan 

fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya membutuhkan 

dana yang besar, perlu melibatkan peran serta warga negara, karena 

masyarakat sendiri yang akan memanfaatkan fasilitas umum tersebut. 

Untuk itu, sektor pajak diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan. 

Pihak kedua adalah badan/lembaga/institusi yang melaksanakan kegiatan 

usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara, baik 

badan/lembaga/institusi milik negara maupun badan/lembaga/institusi milik 

swasta. Ada berbagai badan/lembaga/institusi yang memainkan peran 

penting dalam sistem perekonomian di suatu negara. Misalnya, 

badan/lembaga/institusi yang menjalankan perekonomian dengan cara 

mengeksplorasi sumberdaya alam. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa “bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, maka setiap 

badan/lembaga/institusi yang mengeksplorasi alam di Indonesia memiliki 

kewajiban untuk mengembalikan sebagian penghasilan dan keuntungan 

yang diperoleh kepada negara dalam bentuk pajak. Kemudian, negara 

mendistribusikan dana tersebut untuk kepentingan rakyat banyak. 



 

Pihak ketiga adalah warga negara atau perorangan yang bekerja atau 

berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Mereka ini memiliki kewajiban 

untuk menyisihkan sebagian penghasilan yang diperoleh itu untuk 

dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan. Setiap warga 

negara sejak dilahirkan sampai dengan wafatnya, pasti menikmati fasilitas 

dan pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang 

berasal dari Pajak. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, “pajak 

merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pembayaran pajak 

merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga 

negara secara langsung dan bersama-sama membiayai pembangunan 

nasional. 

Berdasarkan pemungutnya, pajak dibagi jenisnya menjadi dua, yaitu pajak 

pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat diadministrasikan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pajak daerah diadministrasikan oleh Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau nama 

lain yang sejenis di bawah koordinasi masing-masing pemerintah daerah. 

Jenis Pajak Pusat antara lain adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 

Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan 

Pertambangan (PBB Sektor P3), dan Bea Meterai, sedangkan jenis pajak 

daerah antara lain adalah pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, dan 

lain-lain. 

Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan 

dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. 

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 



 

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, “penghasilan adalah setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,  

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan”. Undang-Undang PPh memandang bahwa pihak yang 

mampu adalah warga negara yang menerima atau memperoleh penghasilan 

lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)1 dan badan/lembaga/institusi 

yang memperoleh keuntungan sehingga warga negara dan 

badan/lembaga/institusi tersebut wajib membayar pajak sesuai dengan tarif 

yang telah ditentukan. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas 

konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean 

(dalam wilayah Indonesia). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa yang 

dikonsumsi orang pribadi dan badan/lembaga/institusi adalah Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN, kecuali ditentukan lain oleh 

Undang-Undang PPN dan PPnBM. Undang-Undang PPN dan PPnBM 

memandang bahwa pihak yang mampu adalah warga negara dan 

badan/lembaga/institusi yang dapat mengonsumsi Barang Kena Pajak dan 

Jasa Kena Pajak. 

Selain dikenakan PPN, warga negara dan badan/lembaga/institusi yang 

mengonsumsi barang yang tergolong mewah juga akan dikenakan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Undang-Undang PPN dan PPnBM 

memandang bahwa pihak yang mampu adalah warga negara dan 

badan/lembaga/institusi yang mengonsumsi barang yang tergolong 

mewah. Barang tergolong mewah tersebut dikonsumsi oleh golongan 

ekonomi tertentu yang pada umumnya adalah kelompok masyarakat 

berpenghasilan tinggi, yang dibeli untuk menunjukkan status sosial, atau 

apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta 

mengganggu ketertiban masyarakat.  

                                                           
1Penjelasan tentang PTKP terdapat dalam Bab VIII Bagaimana Prosedur Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan? 



 

Dengan demikian, tujuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini, 

antara lain: (1) mencegah gaya hidup yang berlebihan yang dapat 

menimbulkan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan 

yang miskin; (2) mengendalikan gaya hidup konsumtif yang marak di 

kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi, sehingga negara tidak 

terbebani untuk mengimpor barang-barang mewah yang mengakibatkan 

tersedotnya devisa negara; dan (3) beberapa jenis barang mewah dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan dan punahnya beberapa spesies 

hewan tertentu, seperti kulit buaya, beruang, panda, harimau, ular

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak negara yang dikenakan 

terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang PBB.PBB 

adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang 

ditentukan oleh keadaan objek pajak, yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. 

Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan 

besarnya pajak. Undang-Undang PBB memandang bahwa pihak yang 

mampu adalah warga negara dan badan/lembaga/institusi yang memiliki, 

mempunyai hak, menguasai, dan/atau memanfaatkan bumi dan bangunan 

yang nilainya di atas Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). 

AKTIVITAS 

1. Anda diharapkan menelusuri dan menunjukkan gaya hidup 

konsumtif yang melanda sebagian masyarakat kita, baik di 

perkotaan maupun di pedesaan.  

2. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan kelompoknya 

bagaimana solusi untuk mengatasi gaya hidup konsumtif. 

3. Kemudian Anda dipersilakan untuk  mempertimbangkan peran 

pajak di dalam menanggulangi gaya hidup konsumtif tersebut. 

4. Anda diminta untuk melaporkan hasil diskusi kelompok 

tersebut kepada dosen. 



 

 

Manusia sebagai mahluk sosial membutuhkan beberapa komponen 

pendukung, antara lain suka bergaul, suka bekerjasama, hidup berkelompok, 

memiliki kepedulian terhadap orang lain. Keempat komponen tersebut 

merupakan faktor-faktor yang mendukung diperlukannya pajak dalam 

kehidupan manusia

 

Suka bergaul pada hakikatnya merupakan sifat alamiah manusia sebagai 

mahluk sosial, karena dengan bergaul itu pula, manusia dapat 

berkomunikasi antar sesama. Pergaulan membutuhkan komunikasi, baik 

verbal maupun non verbal. Komunikasi secara verbal dapat diungkapkan ke 

dalam bahasa lisan maupun tulisan. Sementara komunikasi non verbal, 

meliputi beberapa  hal, antara lain isyarat atau tanda, saling berbagi, dan rasa 

simpati.  

Kewajiban membayar pajak merupakan salah satu bentuk komunikasi non 

verbal dalam arti saling berbagi. Orang yang memiliki kelebihan berbagi 

dengan orang yang berkekurangan, sedangkan pemerintah berperan 

sebagai perantara atau jembatan antara kelompok yang mampu dengan 

kelompok yang kurang mampu. 

Bergaul merupakan kodrat manusia sebagai mahluk sosial mengandung dua 

aspek, yaitu aspek yang menguntungkan dan aspek yang merugikan. 

Bergaul dikatakan menguntungkan apabila dalam pergaulan tersebut, antar 

anggota masyarakat saling menutupi kelemahan dan kekurangan satu 

dengan lain. Sebaliknya, bergaul dikatakan merugikan apabila terdapat salah 

satu pihak yang merugikan atau mengeksploitasi pihak lain. Sebagai contoh, 

kelompok A adalah kelompok orang yang mampu, tidak atau belum 

menunaikan kewajibannya, maka kelompok B sebagai kelompok orang yang 

tidak mampu tidak memperoleh bantuan/subsidi dari kelompok A. Dengan 



 

demikian, diperlukan jembatan atau perantara untuk mengatasi perbedaan 

di antara kedua pihak tersebut. 

 

Suka bekerjasama dan bergotong royong termasuk sifat dasar manusia 

sebagai mahluk sosial. Melalui kerjasama, manusia dapat memikul beban 

bersama, “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Kerjasama 

membutuhkan toleransi (tepo seliro) sebagai perekat kebersamaan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban membayar 

pajak merupakan bentuk toleransi, karena Wajib Pajak (kelompok 

masyarakat yang mampu) berpartisipasi membantu pemerintah untuk 

menyediakan fasilitas umum untuk orang yang tidak mampu. 

Suka bekerjasama merupakan bentuk jalinan kehidupan bermasyarakat 

yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia. Suka bekerjasama juga 

sekaligus sebagai bentuk kehidupan masyarakat yang paling realistis untuk 

mengelola kehidupan menjadi lebih baik dan sejahtera. Masyarakat yang 

suka bekerjasama pada umumnya mampu meningkatkan taraf hidupnya, 

demikian pula negara yang mampu mengelola kebersamaan (mitsein) ini 

lebih mudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Ancaman terbesar dalam kehidupan bermasyarakat justru timbul dari sifat 

egois manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri, sehingga dapat 

AKTIVITAS 

Mahasiswa diminta melakukan simulasi kelompok dengan 

bermain peran (role play) sebagai berikut: 

1. Anggota kelompok yang berperan sebagai warga negara 

yng kaya. 

2. Anggota kelompok yang berperan sebagai warga negara 

yang miskin. 

3. Anggota kelompok yang berperan sebagai 

mediator/perantara yang menjembatani kedua kelompok, 

sehingga komunikasi antara anggota kelompok 1 dan 

kelompok 2 dapat berlangsung dengan baik. 
 



 

merusak tatanan kehidupan bersama. Kehidupan dalam bermasyarakat 

selalu dihadapkan pada sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk 

individual dan makhluk sosial. Kadangkala, kedua sifat itu dapat berjalan 

secara harmonis, namun tak jarang pula terjadi pertentangan di antara kedua 

sifat itu dalam kehidupan bermasyarakat sehingga diperlukan aspek 

penyeimbang. Negara dengan berbagai kebijakan, termasuk dalam hal ini 

pajak, merupakan salah satu faktor yang dapat menyeimbangkan sifat 

manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 

 

Hidup berkelompok merupakan ciri khas manusia sebagai makhluk sosial. 

Dengan hidup berkelompok, manusia dapat mengatur dan mengelola 

kehidupan menjadi lebih baik. Hidup berkelompok membutuhkan aturan 

main dan kerjasama yang tepat sehingga terjalin suasana hidup yang 

harmonis.  

Kewajiban membayar pajak sebagai bentuk amanat undang-undang 

merupakan aturan main dalam hidup berkelompok dalam suatu negara. 

Setiap anggota kelompok harus terlibat dalam mendukung kehidupan yang 

harmonis, sesuai dengan kemampuannya. Anggota yang mampu 

AKTIVITAS 

Anda diharapkan untuk menerapkan metode dialektika Sokrates 

melalui langkah-langkah sebagai berikut.  

1. Kelompok pertama yang berperan sebagai tokoh protagonis 

yang berperan memihak pada semangat toleransi dan kerja 

sama. 

2. Kelompok kedua yang berperan sebagai tokoh antagonis 

yang  bersifat egois. 

3. Kelompok ketiga yang menjadi penengah dan mengarahkan 

pihak antagonis agar terbuka kesadarannya tentang 

pentingnya toleransi dan kerja sama. 

Buatlah 3 (tiga) kelompok tersebut! 



 

memberikan dukungan kepada yang tidak mampu, sehingga ada 

keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam hidup berkelompok. 

 

Kepedulian merupakan suatu wujud kesadaran atas apa yang dirasakan 

orang lain. Rasa peduli memiliki arti kemampuan mengindahkan, 

memperhatikan, menghiraukan orang lain. Rasa peduli terhadap orang lain 

akan menghasilkan bentuk simpati dan empati dalam kehidupan sosial. 

Kepedulian pada sesama tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ucapan 

(simpati), tetapi juga dalam bentuk tindakan konkrit (empati). Kewajiban 

membayar pajak adalah bentuk tindakan konkrit rasa peduli terhadap 

sesama. 

 

Keberadaan Pajak sebagai penyeimbang sifat manusia sebagai makhluk 

individu dan makhluk sosial, sebagai jembatan atau perantara untuk 

mengatasi perbedaan, dan sebagai bentuk rasa peduli terhadap sesama, 

AKTIVITAS 

1. Mahasiswa diminta untuk menemukan alasan 

mengapa manusia itu memiliki kecenderungan untuk 

hidup berkelompok. 

2. Mahasiswa diminta untuk menemukan contoh atau 

ilustrasi yang menunjukkan alasan tentang relasi 

antara hidup berkelompok dengan kewajiban 

membayar pajak. 
 

AKTIVITAS 

1. Mahasiswa diminta untuk menanya alasan tentang sikap peduli, 

mengindahkan, memperhatikan orang lain dalam kehidupan 

sosial. 

2. Mahasiswa diminta untuk menunjukkan contoh tentang alasan 

sikap peduli yang diperlihatkan oleh para wajib pajak dalam 

kehidupan sosial. 
 



 

dapat digali dari beberapa sumber, diantaranya sumber historis, sosiologis, 

dan politis. Bahasan berikut ini, akan menggali keberadaan pajak dari sumber 

historis, sosiologis, dan politis. 

 

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi 

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka …”. Sebagaimana 

dijelaskan dalam alinea keempat pembukaan UUD Tahun 1945 tersebut, 

tujuan negara antara lain: 

a. memajukan kesejahteraan umum, yang merupakan salah satu cita-cita 

perekonomian para pendiri bangsa yang memperjuangkan terwujudnya 

masyarakat adil dan makmur. Kesejahteraan di sini dapat diartikan 

sebagai kondisi yang cukup, baik sandang, pangan, maupun papan, serta 

terjaminnya fasilitas kesehatan bagi rakyat Indonesia. Hal ini berarti 

pemerintah harus mengupayakan seluruh sumber daya dan kekayaan 

yang dimiliki negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat 

Indonesia sebagai upaya negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi 

seluruh warga negara; dan 

b. mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan upaya untuk 

mengembangkan pendidikan yang dapat mengangkat harkat dan 

martabat bangsa dari kebodohan.  

Kedua tujuan negara tersebut saling melengkapi satu sama lain. Cita-cita 

mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dimaksudkan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut diharapkan 

akan mampu meningkatkan kesejahteraan umum (rakyat Indonesia), 

membangun bangsa yang mandiri (memiliki ketahanan nasional yang tinggi), 

dan mampu berkiprah di dunia internasional sehingga dapat sejajar dengan 

bangsa-bangsa lain. Cita-cita luhur para pendiri negara ini dapat diwujudkan 



 

apabila didukung oleh dana dan sarana yang memadai, salah satu di 

antaranya ialah pajak. 

Di Indonesia, pada zaman kerajaan, pajak merupakan upeti dari rakyat yang 

diberikan kepada raja secara cuma-cuma yang umumnya, baik berupa hasil 

pertanian, perkebunan, maupun peternakan. Dikarenakan bersifat memaksa 

dan sepihak, pemberian semata-mata karena perbedaan status sosial yang 

menyebabkan tekanan pada rakyat ini justru seringkali menimbulkan 

instabilitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga fungsinya pun disesuaikan 

dari waktu ke waktu. 

Melalui reformasi perpajakan yang diberlakukan pada awal dekade 1980-an, 

sistem pajak di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Reformasi 

pajak tersebut menitikberatkan pada perluasan basis pajak dan 

penyederhanaan prosedur pembayaran pajak melalui perubahan sistem 

pemungutan pajak dari official assessment ke self assessment. Ini merupakan 

langkah efisien, baik bagi masyarakat selaku pembayar pajak maupun 

pemerintah selaku administrator maupun fasilitator. Di satu sisi, reformasi 

perpajakan dilakukan untuk memenuhi tuntutan terhadap administrasi dan 

fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak. Di sisi lain, upaya pengondisian 

birokrasi pun juga dilakukan untuk menekan biaya pengumpulan pajak, serta 

mengurangi ruang untuk korupsi.

 

Apabila digali dari sumber sosiologis, masyarakat Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari sudah mengenal pajak dalam berbagai bentuk. Pada 

acara-acara tertentu yang membutuhkan dana besar, biaya 

penyelenggaraan acara biasanya dipikul bersama sebagai perwujudan 

semangat gotong royong antara anggota keluarga dan tetangga. Sebagai 

AKTIVITAS 

1. Mahasiswa dipersilakan untuk menelusuri jejak historis diperlukannya 

pajak dalam suatu pemerintahan. 

2. Mahasiswa diharapkan dapat menggali sumber historis pajak dalam 

periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. 

 



 

contoh adalah acara kematian di Toraja yang memerlukan dana yang besar. 

Sumbangan dari anggota keluarga dan tetangga tersebut sama halnya 

dengan pajak dalam kehidupan bernegara. 

Gambar II.1 Upacara Pemakaman di Toraja 

Sumber sosiologis di Indonesia memperlihatkan bahwa sebagian besar 

masyarakat memiliki keterikatan pada kelompoknya, sehingga berupaya 

untuk berpartisipasi dalam berbagai acara kelompok atau upacara adat 

dengan berbagai bentuk. Salah satu bentuk partisipasi adalah melalui 

dukungan dana. Ada gengsi yang dipertaruhkan dalam berbagai acara 

kelompok atau upacara adat tersebut, sehingga berkembang budaya malu 

(shame culture), yang pada gilirannya melahirkan pula budaya bersalah (guilt 

culture), apabila terdapat anggota kelompok merasa tidak mampu 

berpartisipasi dalam acara atau upacara tersebut

AKTIVITAS 

1. Mahasiswa diharapkan dapat menelusuri unsur-unsur pajak dalam 

kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia dari berbagai suku 

bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. 

2. Mahasiswa diminta untuk menggali kearifan lokal berbagai suku 

bangsa yang mendukung diperlukannya pajak. 

 

http://archive.kaskus.co.id/thread/12530963/0


 

Piers, Gerhart & Singer, Milton B dalam karyanya yang berjudul Shame and 

Guilt: A Psychoanalytic and a Cultural Study menegaskan perbedaan antara 

budaya malu (shame culture) dengan budaya salah (guilt culture) sebagai 

berikut: “Shame arises out of a tension between the ego and the ego ideal, not 

between ego and super egos as in guilt”.   

Margaret Mead (1961) Beacon Press, Boston, page: 493 menegaskan bahwa 

budaya malu lebih menekankan pada faktor eksternal, sedangkan budaya 

bersalah lebih menekankan pada faktor internal (Mead, 1961: 493). 

Kedua teori tentang rasa malu dan bersalah di atas sangat relevan dengan 

kedudukan wajib pajak sebagai anggota masyarakat. Baik budaya malu 

maupun budaya bersalah dapat diaplikasikan dalam kedudukan manusia 

sebagai makhluk sosial dan individual. Budaya malu dan bersalah sudah 

seharusnya diimplementasikan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan. 

 

 

 

 

 

 

Tabel II.1 Relasi dan Perbedaan antara Budaya Malu dan Budaya Bersalah 

AKTIVITAS 

Mahasiswa dipersilakan untuk mendiskusikan dalam 

kelompoknya sehingga dapat  membedakan budaya malu (shame 

culture) dan budaya bersalah (guilt culture)  dalam kaitannya 

dengan wajib pajak. Kemudian melaporkannya secara tertulis 

kepada dosen! 

 



 

 

Selama berabad-abad sejak lahirnya ilmu politik sebagai sebuah gagasan 

tersendiri, politik telah dipakai untuk menjelaskan konsep-konsep pokok 

yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, meliputi negara, 

kekuasaan, dan kebijakan. Politik sendiri secara etimologis bersumber dari 

kata polis dalam bahasa Yunani yang berarti kota. Aristoteles kemudian 

menafsirkan bahwa politik adalah urusan antarpolis. Bertitik tolak dari sini, 

politik kemudian dimaknai sebagai interaksi antarwilayah dalam batas-batas 

pemerintahan. Dalam interaksi tersebut, terdapat pihak yang berperan 

sebagai pemerintah atau penguasa selaku perwakilan masyarakat dan 

rakyat yang secara sadar dan sukarela bersedia menyerahkan sebagian 

kedaulatan privatnya kepada pihak representatif tersebut. Keduanya 

merupakan unsur penting pembentuk negara sebagai organisasi yang 

memiliki otoritas tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian ini 

pula yang kemudian dipakai sebagai dasar untuk mendefinisikan terminologi 

politik modern. 

Miriam Budiardjo memberikan definisi umum mengenai politik sebagai 

berbagai kegiatan dalam sebuah sistem yang berkaitan dengan proses 

penentuan dan pelaksanaan tujuan sistem tersebut. Berdasarkan definisi 

umum tersebut, terdapat beberapa poin utama yang perlu digarisbawahi 

sebagai konsep dasar politik, yakni negara, kekuasaan, pengambilan 

keputusan (decision making), kebijakan (policy), dan pembagian atau alokasi 

sumber daya.  

Pertama, aktor dalam sistem itu sendiri adalah negara yang terdiri atas 

individu-individu. Beberapa diantaranya menjadi otoritas yang memiliki 

kekuasaan dan kewenangan atas individu-individu lain (rakyat) dalam batas-

batas negara/wilayah tertentu. Kedua, tujuan politik yakni mencapai tujuan 

bersama (public goals). Ketiga, fungsi politik yakni menentukan kebijakan 

yang berhubungan dengan distribusi sumber daya bersama. Keempat, cara 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama itu ialah melalui manuver 

politik, baik yang dilakukan oleh partai politik maupun perorangan 

(Budiardjo, 2003: 8). 



 

Konsep-konsep tersebut telah mengalami perjalanan yang panjang dalam 

sejarah perkembangan politik, tidak hanya sebagai disiplin ilmu tetapi juga 

praktik politik. Hal ini erat kaitannya dengan praktik politik yang acapkali 

menggunakan cara-cara praktis dan cenderung menyimpang dari makna 

harfiahnya. Hal ini terkadang mendistorsi pemaknaan politik yang 

sebenarnya untuk mendistribusikan kesejahteraan secara merata kepada 

seluruh rakyat dan mencapai tujuan bersama. Namun demikian, politik tidak 

semestinya selalu dipandang secara negatif karena esensi dari politik dalam 

konteks tata kelola pemerintahan ialah pencapaian tujuan bersama dan 

kesejahteraan secara merata. Salah satu konsep dalam politik yang 

seringkali disalahpahami sekaligus disalahgunakan, serta dipandang negatif 

ialah konsep kekuasaan. 

Kekuasaan menurut Harold Laswell merupakan sifat mendasar dalam 

politik, khususnya ilmu politik yang mempelajari bagaimana hal itu dibentuk 

dan dialokasikan (pembagian kekuasaan). Kekuasaan sendiri berarti 

kemampuan seseorang untuk memengaruhi tingkah laku orang lain sesuai 

dengan keinginannya. Politik umumnya semata-mata dilihat sebagai 

kegiatan yang berkaitan dengan perebutan kekuasaan (power struggle). 

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa perebutan kekuasaan ini 

berkaitan dengan kepentingan dan tujuan seluruh masyarakat, bukan 

individu maupun kelompok tertentu yang umumnya merasa perlu untuk 

mempertahankan kekuasaan untuk kepentingannya (Budiardjo, 2003: 10). 

Inilah yang menjadikan konsep kekuasaan dalam politik acapkali dipandang 

negatif oleh masyarakat umum. Padahal kekuasaan diperlukan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena memiliki 

kekuatan heteronom yang bersifat memaksa.  

Pajak sendiri dalam kehidupan bernegara memerlukan kekuasaan politik 

yang bersifat memaksa, terutama bagi warga negara yang membangkang 

terhadap instruksi atau perintah undang-undang. Tanpa kekuatan yang 

bersifat memaksa, sulit untuk mengimplementasikan kesejahteraan 

masyarakat dan keadilan yang bersifat membagi (distributif). 



 

Beberapa tokoh politik kenamaan, seperti John Locke, Montesquieu, dan 

Jean Jacques Rousseau pun berupaya memberikan argumentasi agar 

pemaknaan dan praktik kekuasaan dapat lebih menitikberatkan diri sebagai 

alat perpanjangan tangan rakyat dan memberikan kesejahteraan secara 

merata kepada seluruh masyarakat. John Locke memberikan landasan bagi 

politik modern melalui ajaran Trias Politika yang membagi kekuasaan dalam 

tiga elemen, yakni eksekutif, legislatif, dan federatif. Locke mengajukan 

gagasan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk bekerja dan hak 

untuk memiliki. Gagasan ini muncul karena kondisi sosial saat itu 

memungkinkan raja sebagai penguasa tunggal memiliki posisi dan 

kewenangan sepihak untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya 

dari kekuasaan. Dengan demikian, ia dapat mengambil hak milik orang lain, 

baik dari rakyatnya maupun kalangan bangsawan/aristokrat. Oleh sebab itu, 

Locke mengajukan gagasan pembagian kekuasaan agar negara dapat 

menjalankan fungsi utamanya dengan baik, yakni menghargai hasil kerja 

setiap orang dan melindungi hak milik yang diperoleh dari hasil kerja mereka. 

Konsep ini kemudian disempurnakan oleh Montesquieu yang menegaskan 

bahwa harus terdapat pembagian kekuasaan agar pengawasan resiprokal 

antarbadan pemerintah dapat dilakukan. Sebuah lembaga tidak dapat berdiri 

sendiri dan jika itu memang terjadi, maka kemungkinan besar orang-orang 

sedang membiarkan badan itu menjadi tirani. Untuk menghindari hal itu, 

setiap badan pemerintah memiliki mekanisme untuk saling mengontrol satu 

sama lain (check and balances).  

Pembagian kekuasaan mau tidak mau perlu dilakukan untuk menjaga 

stabilitas politik negara seperti yang ditegaskan oleh Harold Laswell bahwa 

hal itu penting dalam kaitannya untuk memetakan keseimbangan politik 

melalui perumusan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (“who gets 

what, when, and how”). Namun demikian, konsep Trias Politika dalam praktik 

politik di Indonesia juga mengalami tantangan yang cukup berarti, misalnya 

dalam kasus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga 

independen versus Kepolisian RI mewakili lembaga yudikatif. Tampak 

kecenderungan bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap 



 

lembaga yudikatif ini layaknya mereka kehilangan kepercayaan terhadap 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku badan legislatif dalam negara. 

Lantas, bagaimana kaitan antara konsep kekuasaan ini dengan konsep-

konsep lain dalam politik? Bagaimana kekuasaan dapat menjadi sarana 

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan bersama? 

Persoalan utama yang terus-menerus didiskusikan ialah mengenai cara 

paling efektif dan efisien untuk mencapai kesejahteraan umum itu.  

Berbagai instrumen pendukung pun diusulkan sebagai upaya mewujudkan 

kesejahteraan secara merata, salah satunya ialah melalui pajak. Pajak telah 

lama digunakan sebagai salah satu instrumen negara untuk 

mendistribusikan kesejahteraan umum kepada seluruh rakyat dalam lingkup 

negara. Namun demikian, hal tersebut seringkali dipahami secara sepihak 

bahwa pajak hanya menguntungkan sebagian orang, terutama penguasa 

yang dianggap memungut pajak demi kepentingannya sendiri dan bukan 

untuk kesejahteraan bersama.  

Apa sebenarnya fungsi pajak bagi pemerintahan dan bagaimana kaitan 

antara pajak dan politik? Mengapa pajak penting dalam proses 

penyelenggaraan negara? Hal ini dapat ditilik dari sejarah pajak berabad-

abad sebelum terbentuknya negara itu sendiri. Dalam sejarahnya, pajak 

digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam sejarah Mesir kuno misalnya, 

pajak dikenakan untuk komoditas minyak kelapa sawit agar tidak digunakan 

secara sembarangan. Adapun dalam sejarah Romawi kuno pajak digunakan 

untuk memberikan pesangon bagi kelompok militer yang telah berjuang 

untuk negara. Sementara itu, Yunani kuno menggunakan pajak untuk 

membiayai perang. Apabila dalam perang tersebut mereka mendapatkan 

sumber daya tertentu, sumber daya ini akan dibagikan sebagai pengganti 

pajak yang telah dipungut dari masyarakat (New Internationalist, 2008). Hal 

ini menunjukkan bahwa sudah sejak dahulu pajak memiliki kaitan erat 

dengan politik dalam kaitannya dengan pengendalian terhadap sumber 

daya. 

Dalam perkembangan modern, pasca diberlakukannya sistem Westphalia 

yang menandai berdirinya negara-bangsa modern, pajak pun memiliki 



 

peranan yang sama pentingnya dengan peranannya di masa lampau dan 

sangat erat kaitannya dengan politik.  

Pertama, pajak sebagai salah satu produk yang lahir dari proses politik 

menjadi alat strategis untuk dimanifestasikan bagi kesejahteraan khalayak 

luas. Pajak merupakan produk politik sehingga perlu mempertimbangkan 

situasi politik saat kebijakan pajak dibuat. Proses politik membantu 

menyediakan dan mengarahkan pilihan yang berada di bawah kendali 

mayoritas (rakyat), serta dapat menjadi efisien hanya jika pajak diberlakukan 

berdasarkan prinsip keuntungan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan 

umum.  

Ini merupakan salah satu hal penting yang seringkali luput dari pemahaman 

orang awam. Pajak bukan melulu bersinggungan dengan konsep-konsep 

dan teori-teori ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan, namun juga 

berkaitan erat dengan sistem, struktur, dan situasi politik dalam suatu 

negara. Kesejahteraan ekonomi muncul dari kebijakan yang merupakan 

proses politik di lingkungan kelembagaan negara. Kebijakan ini dihasilkan 

dari tarik-menarik kepentingan seluruh pihak yang terlibat dan tidak luput 

dari persepsi pilihan publik atau yang disebut sebagai ‘public choice 

perspective’. Oleh sebab itu, kebijakan pajak turut ditentukan oleh iklim politik 

yang ada di suatu negara dan struktur pajak ditentukan oleh biaya politik 

sebagai biaya kesejahteraan (welfare cost):  

“However, tax policy is the product of political decision making, with economic 

analysis playing only a supporting role. A closer integration of public choice 

theory into the analysis of taxation can help increase our understanding of 

the tax system and can improve the quality of advice that economists offer 

with regard to tax policy.” (Holcombe, 1998: 359) 

 

Pajak menjadi semacam alat penghubung antara rakyat dengan pemimpin 

yang mewakili mereka. Negara, melalui pajak, dipandang mampu 

mendistribusikan kesejahteraan ekonomi secara merata kepada seluruh 

warganya. Amartya Sen (1992) juga mengungkapkan hal serupa bahwa 



 

kebijakan publik (public policy) turut memegang peranan krusial untuk 

mengatasi terjadinya ketimpangan. 

 

Negara maupun sistem politik bekerja untuk melaksanakan distribusi 

sumber daya ataupun kebutuhan primer (primary goods). Di sisi lain, 

masyarakat pun berhak melakukan kontrol atas fungsi tersebut dan 

melakukan penilaian atas kemerataan distribusi yang tercipta. Hal penting 

lain yang juga patut untuk digarisbawahi ialah kesetaraan bukan hanya soal 

distribusi sumber daya secara merata, melainkan juga tentang distribusi 

tindakan, serta bagaimana setiap warga negara bertindak semaksimal 

mungkin sesuai porsinya untuk mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan 

itu (Sen, 1992: 89). 

Kedua, pajak merupakan sarana penyetaraan hak. Menurut Amartya Sen 

(1992) penyebab ketidaksetaraan ialah perbedaan kapabilitas dan akses. 

Oleh sebab itu, cara untuk menyetarakan hak masyarakat ialah dengan 

menyetarakan akses untuk mendapatkan sumber daya yang menjadi 

kebutuhan publik. Hal ini pun sejatinya tertuang dalam Undang-undang 

Dasar Republik Indonesia 1945 seperti dalam Pasal 33 Ayat 2 yang 

menyebutkan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” 

Metode yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan afirmasi 

kepada pihak yang memiliki akses rendah, serta mendistribusikan sumber 

daya kepada pihak yang memiliki kapabilitas dan akses yang rendah. Dalam 

istilah ekonomi-politik, kelompok liberal-kapitalis meyakini hal ini sebagai 

‘trickle-down effect’ atau efek menetes ke bawah yang berarti sekelompok 

orang yang memiliki sumber daya berlebih harus dapat memberikan 

AKTIVITAS 

1. Anda diharapkan untuk mendiskusikan dalam kelompok Anda 

cara-cara untuk menilai tingkat kesetaraan ataupun 

ketimpangan interpersonal dalam kaitannya dengan 

pengakuan tegas atas perbedaan antarmanusia?  

2. Kemudian Anda diharapkan dapat menemukan contoh-contoh 

konkret tentang hal tersebut. 
 



 

kelebihan sumber dayanya itu kepada sekelompok orang lain yang 

kekurangan sumber daya. Hal ini dipandang lebih efektif untuk memicu 

pertumbuhan ekonomi produktif dengan prasyarat memberikan keringanan 

pajak kepada para pelaku ekonomi atau pebisnis, sehingga mereka dapat 

melakukan aktivitas ekonomi untuk negaranya dengan lebih leluasa. Hal ini 

pada akhirnya akan menarik lebih banyak pemasukan pajak dari mereka 

maupun orang-orang yang bekerja pada para pebisnis ini.  

Namun demikian, penerapan teori efek-menetes kebawah ini bukan berarti 

tanpa kontroversi. Perdebatan panjang mengenai teori ini telah terjadi 

selama hampir satu abad. Pada tahun 2008 lalu, Presiden Amerika Serikat, 

Barack Obama, dalam pidato kampanyenya mengatakan bahwa kebijakan 

ekonomi yang didasarkan pada konsep ini sudah tidak lagi relevan karena 

hanya menguntungkan bagi masyarakat kelas atas dan efek menetes ke 

bawah tidak terjadi dalam praktik kehidupan sosio-ekonomi masyarakat.  

Tokoh dunia lainnya, seperti Pope Francis juga menggarisbawahi hal serupa. 

Efek menetes ke bawah hanya akan memperbesar ketimpangan dan 

kemiskinan, serta memunculkan tirani baru. Meskipun demikian, esensi dari 

efek menetes ke bawah sendiri tetap menjadi perdebatan kontroversial 

hingga saat ini. Apa yang disarankan oleh teori tersebut dan bagaimana 

parameter efektivitasnya tetap menjadi suatu hal yang kabur. Pada tataran 

teoritis, efek menetes ke bawah didasarkan pada asumsi bahwa 

“memberikan keringanan pajak bagi kelompok ekonomi tertentu (khususnya 

para pebisnis), akan memberikan jalan bagi mereka untuk meraih lebih 

banyak keuntungan, yang kemudian diinvestasikan pada aktivitas ekonomi 

produktif, serta memfasilitasi pembangunan negara, misalnya dalam bidang 

kesehatan dan pendidikan”. 

Ketiga, pajak merupakan salah satu upaya penunjang terwujudnya tata 

pemerintahan yang baik (good governance) dengan catatan pemimpin 

memiliki tanggung jawab atas kekuasaannya dan rakyat memiliki tanggung 

jawab moral atas negaranya. Konsep-konsep politik seperti yang telah 

disebutkan di atas sejatinya saling berkaitan dalam tujuan membentuk 



 

pemerintahan yang efektif bagi rakyat atau yang dikenal dengan istilah good 

governance

 

Pemerintahan yang baik bukan hanya soal pemerintah atau pemimpinnya, 

tetapi juga berkaitan dengan masyarakat yang dipimpin dan stabilitas situasi 

yang ada di dalam wilayah tersebut. Jean Jacques Rousseau dalam bukunya 

Du Contract Social menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik secara 

sederhana dapat dilihat dari tanda-tanda bahwa masyarakatnya dapat 

diperintah secara baik. Ini dapat dilihat dari pemenuhan hajat hidup, terutama 

kebutuhan dasar yang terkait dengan kesejahteraan pangan, kesehatan, dan 

hak untuk bebas dari konflik dan kekerasan. 

Disamping itu, inti dari pemerintahan yang baik menurutnya adalah 

pemerintahan yang berkembang secara berdikari dan rakyatnya tumbuh 

secara heterogen (Rousseau, 2007: 146). Tata kelola pemerintah yang baik 

dilakukan dengan memperhatikan apa yang menjadi tujuan bersama dan 

bagaimana setiap orang mendapat hak dan kewajiban yang adil sebagai 

warga negara. Oleh sebab itu, terdapat banyak instrumen yang digunakan 

untuk mencapai tujuan ini, salah satunya ialah melalui pemungutan pajak 

yang memiliki peran vital dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan 

stabilitas politik. 

Dalam konteks negara demokrasi, seperti di Indonesia, ketaatan untuk 

membayar pajak merupakan salah satu upaya kontributif terhadap jalannya 

demokrasi itu sendiri. Indonesia pun telah mengalami sejarah cukup panjang 

dalam upaya demokratisasi melalui gerakan reformasi dan mendambakan 

lahirnya demokrasi yang benar-benar berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. 

Oleh sebab itu, rakyat yang menginginkan kebebasan bersedia mengadopsi 

AKTIVITAS 

Anda diminta untuk mendiskusikan bagaimana konsep efek menetes ke 

bawah (trickle-down effect) itu bisa menjadi efektif untuk mendorong 

mekanisme distribusi sumber daya alam dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan bersama? 
 



 

demokrasi liberal, seperti yang telah diterapkan negara-negara maju di 

dunia. 

Namun demikian, kebebasan bukan berarti lepas dari tanggung jawab. 

Kebebasan menurut George Bernard Shaw, sejatinya merupakan tanggung 

jawab itu sendiri. Ketika rakyat memutuskan untuk berdemokrasi, bukan 

berarti mereka dapat melakukan tindakan apapun semaunya, termasuk 

melakukan pelanggaran hukum. Kepatuhan hukum diyakini sebagai bentuk 

tanggung jawab dan komitmen warga negara atas negaranya. 

Pajak memang merupakan salah satu bentuk instrumen hukum yang 

memaksa. Namun, pemaksaan ini bukan berarti ketidakbebasan atau 

pengekangan, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab moral setiap 

warga negara terhadap negaranya. Selain itu, instrumen hukum tanpa 

paksaan tidak akan menjadi kaidah yang dipatuhi oleh khalayak luas, 

melainkan hanya sebuah himbauan yang memiliki nilai keabsahan rendah 

dan tidak mengikat (non-legally binding). 

Melalui mekanisme ini, setiap orang tanpa terkecuali menjadi subjek pajak 

nasional yang artinya semua orang, termasuk pemerintah/pemangku 

kepentingan, pebisnis, dan rakyat umum memiliki kewajiban untuk 

membayar pajak kepada negara. Oleh sebab itu, seperti yang tercantum 

dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, “pajak maupun 

pungutan lain memiliki sifat memaksa dan diatur dalam kerangka legal-

formal negara seperti undang-undang”. Sifat memaksa ini, seperti yang telah 

disebutkan di atas, tidak berarti hal yang dapat dikategorikan sebagai 

pelanggaran terhadap hak-hak individu, tetapi merupakan bentuk komitmen 

dan tanggung jawab moral tak langsung terhadap negara. 

Sebaliknya, negara, melalui pemerintah sebagai representasi rakyat, 

memiliki kewajiban setara untuk mengembalikan pajak yang dibayarkan oleh 

rakyat melalui program-program pembangunan nasional di berbagai bidang, 

baik fisik maupun  non fisik. Hal yang patut diingat ialah bahwa fungsi dan 

tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya 

(bonum publicum/common good) (Budiardjo, 2003: 45). 



 

Oleh karena itu, ketaatan membayar pajak sama pentingnya dengan 

ketaatan terhadap aturan hukum lainnya yang telah ditetapkan oleh negara 

berdasarkan konsensus bersama, seperti mematuhi peraturan lalu lintas. 

Meskipun kesadaran untuk mematuhi hukum terletak pada tataran individu, 

kemauan pribadi patut untuk dijadikan perhatian bersama. Setiap orang 

memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan negara, sehingga sebagai 

konsekuensinya, kewajiban, kesadaran, dan ketaatan membayar pajak perlu 

untuk ditumbuhkan pada diri setiap warga negara. 

Para pendiri negara mengamanatkan adanya keadilan dalam usaha meraih 

kemerdekaan bangsa Indonesia ini dari tangan penjajah melalui dua bentuk 

revolusi kebangkitan, yaitu revolusi politik dan revolusi sosial. Revolusi politik 

bertujuan untuk mengusir penjajahan, kolonialisme dan imperialisme dalam 

rangka mencapai kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Revolusi sosial 

bertujuan untuk mengoreksi struktur sosial ekonomi penjajah yang 

memiskinkan rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat adil 

dan makmur (Latif, 2014: 488).  Revolusi politik bisa dikatakan sudah 

berakhir dengan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, 

namun revolusi sosial belum berakhir karena masih dalam proses. Revolusi 

sosial ini bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan masyarakat 

sehingga dapat hidup dalam batas-batas kewajaran, kepatutan.  

Muhammad Hatta dalam suatu pamflet berjudul “Menuju Indonesia 

Merdeka” menulis bahwa di atas sendi cita-cita tolong menolong dapat 

didirikan tonggak demokrasi, sehingga tidak ada lagi orang seorang atau 

satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak, 

melainkan keperluan dan kemauan rakyat banyak yang harus menjadi 

pedoman perusahaan dan penghasilan (Latif, 2014: 489). Meskipun Bung 

AKTIVITAS 

Mahasiswa diminta untuk membentuk suatu kelompok (5 sampai 10 

orang) yang melakukan kegiatan pembayaran pajak dalam suasana 

yang menyenangkan, sehingga tidak terkesan dipaksakan oleh 

negara, tetapi muncul dari kesadaran moral si pelaku. 



 

Hatta tidak secara implisit menyebutkan peran pajak dalam mengendalikan 

perusahaan dan penghasilan, tetapi dapat diterka bahwa disitulah pajak 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. 

 

 

Meskipun pajak diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, tetapi tidak sepenuhnya masyarakat pembayar pajak menyadari 

tentang betapa pentingnya peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Dinamika pajak yang diperlukan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didorong oleh 

beberapa faktor. 

Pertama, pembayar pajak memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan 

kewajibannya ketika hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan langsung 

dalam kehidupan sosial. Kedua, pembayar pajak merasa dirugikan sebagai 

pihak yang aktif membayar pajak manakala menyaksikan maraknya korupsi 

yang menguras uang negara, yang salah satunya berasal dari pajak. Ketiga, 

pembayar pajak merasa optimis dalam melaksanakan kewajibannya 

manakala pemerintah memperlihatkan kinerja yang baik berupa 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan dalam berbagai sendi 

kehidupan sosial. Keempat, pembayar pajak merasa pesimis dalam 

melaksanakan kewajibannya, sehingga berupaya untuk menghindari 

kewajibannya tersebut manakala menyaksikan merosotnya kesejahteraan 

masyarakat, tingginya angka penggangguran, meningkatnya kriminalitas, 

dan berbagai patologi sosial lainnya. 



 

 

Apakah Anda menyadari bahwa setiap upaya untuk mencapai keberhasilan 

atau kesuksesan itu memerlukan upaya yang optimal? Apakah Anda juga 

pernah terpikir bahwa tantangan untuk mencapai keberhasilan itu 

bersumber dari faktor internal dan eksternal?  

Demikian pula halnya dengan pajak yang diperlukan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan faktor internal 

bersumber dari perilaku manusia yang mengabaikan kewajibannya dan 

melakukan tindakan penyelewengan sehingga melukai cita rasa keadilan 

masyarakat. Tantangan faktor eksternal bersumber dari sistem yang kurang 

kondusif dalam mendukung pelaksanaan pajak, seperti fasilitas pendukung 

dan sosialisasi tentang pentingnya pajak. 

 

 

Pada dasarnya negara didirikan dengan maksud untuk mencapai cita-cita 

bersama, termasuk menyejahterakan warganya, demikian pula halnya 

dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, konsep negara 

kesejahteraan kerap disuarakan di panggung politik. Negara kesejahteraan 

yang dimaksudkan ialah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang 

menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan 

AKTIVITAS 

1. Mahasiswa diminta untuk membangun argumen yang 

memperlihatkan dinamika wajib pajak dalam kaitannya dengan 

kehidupan sosial? 

2. Mahasiswa diminta untuk menemukan contoh sikap optimis dan 

pesimis pembayar pajak dalam dinamika kehidupan sosial. 

3. Mahasiswa diminta untuk menemukan argumen tentang faktor 

pemicu sikap optimis pembayar pajak. 

4. Mahasiswa diminta untuk menemukan argumen tentang faktor 

pemicu sikap pesimis pembayar pajak. 
 



 

rakyat, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara  

agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya 

karena tidak memperoleh jaminan sosial (Latif, 2014: 492).  

Pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat 

bersama. Oleh karena itu, keberpihakan negara pada masyarakat 

diwujudkan dengan keadilan berbagi atau distributif. Keadilan berbagi tidak 

dapat diwujudkan tanpa diimbangi dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat 

pada pemerintah. 

Pajak merupakan implementasi ketaatan kelompok yang mampu untuk 

berbagi dengan kelompok yang tidak mampu melalui tangan pemerintah. 

Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi 

pajak sangat diperlukan dan mengandung dua dimensi. Pertama, sifat 

memaksa (heteronom) yang diperlukan untuk memberikan sanksi kepada 

wajib pajak agar menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang baik 

dan taat hukum. Kedua, sifat kerelaan dari wajib pajak sebagai implementasi 

nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, kasih sayang sesama warga 

negara.  

Kedua dimensi itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi secara 

simbiosis-mutualis, sehingga  amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk 

membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, maka …” dapat direalisasikan dengan baik.  

Pada hakikatnya pajak merupakan jembatan emas untuk menuju 

masyarakat adil makmur dan sejahtera. Di samping itu, pajak juga 

merupakan sarana perekat kebersamaan hidup bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

 

 



 

 

Ketika negara membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan cita-cita 

bersama menuju masyarakat adil dan makmur, maka harus ada dana yang 

cukup untuk memenuhi syarat pembangunan tersebut. Sumber alam 

memang mendukung, namun terdapat sumber daya alam yang tak 

terperbaharui, sehingga lama kelamaan habis. Sumber energi yang tidak 

pernah habis, misalnya tenaga surya, membutuhkan dana penelitian dan 

operasional yang besar. Demikian pula halnya dengan sumber daya alam 

lainnya seperti hasil hutan juga memiliki keterbatasan, bahkan tidak dapat 

begitu saja dikuras untuk menghasilkan devisa negara, karena dapat 

merusak keseimbangan alam. Oleh karena itu, diperlukan dana suntikan 

yang segar yang bisa berasal dari pinjaman luar negeri, tetapi hal itu juga 

harus dikembalikan berikut bunganya, sehingga dapat menjadi beban bagi 

generasi yang akan datang.  

Pajak merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan 

kepentingan dana pembangunan bagi keberlangsungan negara.

Gambar II.2 23 tahun lagi sisa cadangan minyak Indonesia akan habis. Kondisi sumber 

daya alam di Indonesia yang semakin menipis, sehingga diperlukan solusi melalui 

perpajakan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. 

Sumber: http://media.nationalgeographic.co.id/daily/640/0/201306201039490/b/foto-hanya-23-

tahun-lagi-sisa-cadangan-minyak-indonesia.jpg 



 

 

Pajak diperlukan sebagai solusi bagi keterbatasan dana pembangunan dari 

sebuah pemerintahan yang tujuan utamanya adalah menyejahterakan 

masyarakat. Di samping itu, pajak pada hakikatnya merupakan suatu bentuk 

penggalangan dana yang bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja 

sama, gotong royong, membangkitkan kesadaran atas kehidupan bersama 

untuk saling tolong, peduli kepada orang lain.  

Pengembangan kesadaran hidup bersama ini memerlukan dorongan yang 

bersifat internal (dari dalam diri si pembayar pajak) dan dorongan eksternal 

(peran pemerintah untuk mengatur dan menyusun strategi yang tepat untuk 

menstimulus warga negara yang memiliki kewajiban sebagai pembayar 

pajak).  

Salah satu strategi yang digulirkan, antara lain melalui penanaman 

kesadaran pajak melalui pendidikan sejak awal hingga perguruan tinggi. 

Untuk itu, diperlukan proses sosialisasi yang tepat melalui pendidikan 

karakter bangsa, antara lain: 

a. pembelajaran tentang kesadaran pajak di Perguruan Tinggi; 

b. pelatihan kesadaran pajak bagi mahasiswa tingkat lanjut sebelum 

menempuh ujian akhir. 

best practise di negara maju yang sukses karena tingginya kesadaran 

perpajakan warga negaranya dibandingkan dengan praktik negara yang 

terbelakang karena rendahnya kesadaran perpajakan warga negaranya; 

Hidup berbagi dengan orang lain merupakan salah satu kebutuhan esensial 

dalam kehidupan manusia sebagai mahluk sosial, sekaligus sebagai 

perwujudan gotong royong. Gotong royong tidak hanya berhenti pada 

statemen dan slogan yang bersifat verbal, melainkan perlu ditindaklanjuti 

dengan berbagai kebijakan publik yang mengandung isi yang jelas dengan 

melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Mahasiswa sebagai 

bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi perlu 

mengambil peran dalam menumbuhkan kesadaran membayar pajak bagi 



 

para wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang 

terstruktur dan sistematis dalam membangun kesadaran Wajib Pajak di 

kalangan anggota masyarakat yang dimulai dari diri mahasiswa itu sendiri. 

Langkah-langkah untuk membangun kesadaran wajib pajak itu meliputi 

antara lain: 

1. membiasakan diri mahasiswa untuk menghitung penghasilannya per 

bulan, sehingga melahirkan ketertiban dan disiplin diri dalam mengelola 

atau memenej penghasilan (uang masuk); 

2. membiasakan diri mahasiswa untuk menghitung pengeluaran rutinnya 

per bulan, sehingga mampu mengukur kemampuan dirinya dalam 

berbelanja atau memenuhi kebutuhannya; 

3. membiasakan diri untuk menghitung kelebihan yang dimiliki per bulan, 

sehingga memiliki kemampuan untuk saving demi masa depan; 

4. membiasakan diri untuk memiliki semangat berbagi atau menyisihkan 

sebagian kekayaan yang dimiliki dengan kawan atau anggota 

masyarakat lainnya yang berkekurangan setiap tahun sebagai bentuk 

kepedulian sosial yang mampu melahirkan semangat gotong royong, 

salah satunya dengan menyisihkan untuk membayar pajak; 

5. mahasiswa dipersilakan untuk menjalankan langkah pertama sampai 

keempat di atas, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan 

kesadaran membayar pajak ketika sudah menyelesaikan kuliah dan 

terjun ke masyarakat. 


