
 

BAB VII 

BAGAIMANA NEGARA MENGELOLA PAJAK? 
 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, pajak memiliki 

fungsi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Pajak 

merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua 

pengeluaran termasuk pembiayaan pembangunan. Berdasarkan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya, pajak mempunyai beberapa 

fungsi,yaitu fungsi anggaran (budgetair) yang di dalamnya terdapat fungsi 

demokrasi, serta fungsi mengatur (regulerend) yang di dalamnya terdapat 

fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Untuk memahami 

fungsi-fungsi tersebut, silakan membaca kembali pembahasan tentang 

fungsi-fungsi pajak yang terdapat dalam bab IV. 

Bab ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana negara mengelola pajak agar 

dapat menjalankan fungsi-fungsi seperti di atas. Negara melalui pemerintah 

berkewajiban menjalankan pemerintahan, termasuk dalam hal mengelola 

pajak. Bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana negara mengelola pajak 

untuk pembiayaan negara. Esensi materi meliputi (1) lembaga pengelola 

pajak dan jenis pajaknya; (2) alasan mengapa negara yang mengelola 

pajak;(3) informasi tentang pengelolaan pajak oleh negara;(4) argumen  

tentang tantangan pengelolaan pajak oleh negara; dan (5) esensi dan 

urgensi pengelolaan pajak oleh negara. Tujuan penulisan bab ini adalah 

mahasiswa memahami pengelolaan pajak oleh negara. Untuk mencapai 

tujuan tersebut dilakukan proses pembelajaran melalui pendekatan 

saintifik/berbasis proses keilmuan, yaitu: (1) menelusuri lembaga pengelola 

pajak dan jenis pajaknya; (2) menanya alasan mengapa negara yang 

mengelola pajak; (3) menggali informasi tentang pengelolaan pajak oleh 

negara; (4) membangun argumen  tentang tantangan pengelolaan pajak 

oleh negara; dan (5) mendeskripsikan esensi dan urgensi pengelolaan pajak 

oleh negara.  Bab ini diakhiri dengan rangkuman dan tugas belajar lanjut 



 

melalui Proyek Belajar Sadar Pajak.Sebelum mengkaji bab ini, mari kita simak 

pemberitaan dari sebuah media mengenai pajak sebagai berikut. 

KASUS  

Ditjen Pajak Optimis Mencapai Target Penerimaan Rp 1.296 Triliun. DPR telah 

mengesahkan RUU APBN Perubahan 2015 dengan menetapkan target penerimaan pajak 

di luar pendapatan Bea dan Cukai sebesar Rp. 1.295.642,8 miliar atau sekitar Rp. 1.296 

triliun. 

Meskipun sepanjang tahun 2014 belum terjadi pemulihan perekonomian global secara 

signifikan namun IMF memproyeksikan kinerja perekonomian global pada tahun 2015 

akan membaik. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2015 bisa 

mencapai 5,8% atau lebih baik daripada perkiraan pertumbuhan ekonomi di Amerika 

3%, Eropa 1,5%, Jepang 1,1%, Negara-Negara Maju umumnya 2,4%, Negara-Negara 

Berkembang Umumnya 5,2%, ASEAN 5,6% dan pertumbuhan ekonomi global dunia yang 

diperkirakan hanya tumbuh sebesar 4,0%. 

Selain itu, dari data-data BPS, Kemen PPN/Bappenas dan Kemenkeu, diperkirakan 

pertumbuhan ekonomi nasional untuk 2015 dari sisipengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga 5,2%, Konsumsi Lembaga Non-ProfitRumah Tangga (LNPRT) 7%, Konsumsi 

Pemerintah 4,2%, Pembentukan ModalTetap Bruto (PMTB) 8,1%, Ekspor 2,1% dan 

Impor 1,5%.  

Melihat data-data ekonomi makro tersebut, maka target penerimaan pajak sebesar Rp. 

1.296 triliun cukup realistis jika didukung oleh /extra effort /melaluipeningkatan 

kegiatan di bidang pengawasan Wajib Pajak, pemeriksaan,penagihan, penyidikan, dan 

ekstensifikasi Wajib Pajak baru. 

Dalam APBN-P 2015 telah disepakati bahwa pendapatan PPh Minyak dan GasBumi 

sebesar Rp. 50.918,9 miliar sehingga jika di-break-down lagi makatarget penerimaan 

pajak non-PPh Migas adalah Rp. 1.244,7 triliun. Targettersebut diharapkan dapat 

tercapai melalui kegiatan pelayanan dankehumasan perpajakan dan kegitan extra 

effort. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan target penerimaan pajakmelalui 

kegiatan pelayanan dan kehumasan perpajakan sebesar Rp. 854,5triliun melalui 

kegiatan extra effort sebesar Rp. 390,2 triliun yang diperoleh melalui tindakan 

pengawasan maupun tindakan  penegakan hukum Wajib Pajak. 

Target extra effort melalui tindakan pengawasan ditetapkan sebesar Rp.367,7 triliun 

dan melalui tindakan penegakan hukum sebesar Rp. 22,5triliun. Target penerimaan 

pajak melalui kegiatan extra effortpengawasan itu diperoleh dari target pemeriksaan 

sebanyak Rp. 73.5triliun, target ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak Orang 



 

Pribadi Non Karyawan Rp. 40 triliun dan target  ekstensifikasi danintensifikasi Wajib 

Pajak Badan sebesar Rp. 254,2 triliun. 

Upaya-upaya yang DJP lakukan untuk mencapai target-target tersebutadalah melalui 

upaya-upaya penguatan di 5 (lima) bidang, yaitu:penguatan Sumber Daya Manusia, 

penguatan teknologi informasi, penguatanorganisasi, penguatan anggaran dan 

penguatan proses bisnis. 

Upaya-upaya penguatan diperlukan mengingat jika penerimaan pajakbertambah 

idealnya diikuti dengan penambahan pegawai, penambahan kantoroperasional, 

penambahan anggaran untuk lebih menjangkau Wajib Pajak. 

Saat ini perbandingan jumlah Wajib Pajak terhadap pegawai pajak adalahadalah 26 juta 

(24 juta Orang Pribadi dan 2 juta Badan) berbanding 32ribu pegawai. Dari sekitar 240 

juta penduduk Indonesia, jumlah yangwajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

kurang lebih 46 jutaorang, namun yang ber-NPWP baru 24 juta alias 22 juta belum ber-

NPWP. 

Setiap tahun direncanakan penambahan pegawai kurang lebih 4 ribu pegawaiagar dapat 

menjangkau dan melayani semua Wajib Pajak dengan lebih baik. 

Terkait penguatan organisasi, DJP menambah kantor sebanyak 12 kantormeliputi 2 

Kantor Wilayah (Kanwil) yaitu Kanwil Jakarta Selatan II danKanwil Jawa Barat III, serta 

10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu: KPPPadang Dua, KPP Batam Selatan, KPP 

Kebayoran Baru Empat, KPPPesanggrahan, KPP Setiabudi Empat, KPP Cikupa, KPP 

Pondok Aren, KPP Bekasi Barat, KPP Pondok Gede, KPP Depok Cimanggis dan KPP Depok 

Sawangan. 

Sumber : http://pajak.go.id/content/news/ 

Berdasar bacaan di atas, apa yang dapat Anda ketahui tentang pajak sebagai 

sumber penerimaan negara? Bagaimana negara mengelola pajak?  

Kemukakan berdasar pengetahuan awal Anda!   

Apa yang belum Anda ketahui tentang pajak? Kemukakan dengan cara 

membuat pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda ketahui tentang pajak. 

Untuk selanjutnya, marilah kita mendalaminya melalui pembahasan berikut 

ini. 

http://pajak.go.id/content/news/


 

 

Tahukah Anda, apa itu lembaga negara? Lembaga negara dapat disebut juga 

sebagai badan negara atau organ negara. Lembaga negara dibentuk oleh 

negara untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara. Lembaga dapat 

dikatakan sebagai wadah yang menyelenggarakan fungsi, sedangkan 

negara adalah organisasi kekuasaan yang  memiliki unsur rakyat, wilayah, 

dan pemerintahan. Apa itu pemerintahan? 

 

Indonesia menganut pembagian kekuasaan pemerintahan, baik secara 

horisontal maupun vertikal. Secara horisontal, pemerintahan terdiri atas 

lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki kedudukan 

sederajat. Di sisi lain, berdasar pembagian secara vertikal, pemerintahan 

terdiri atas pemerintahan yang ada di tingkat pusat disebut pemerintah 

pusat dan pemerintahan yang ada di daerah otonom yang disebut 

pemerintahan daerah. 

Istilah pemerintahan bisa diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, 

pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-

badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka 

mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti sempit, pemerintahan 

adalah perbuatan memerintah yang hanya dilakukan oleh badan eksekutif 

beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.  

Pemerintahan di Indonesia menurut UUD Tahun 1945 menganut sistem 

pemerintahan presidensiil. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang 

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Presiden 

Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. 

Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR, tetapi tidak 

bertanggung jawab kepada DPR. 

Pemerintahan negara Indonesia adalah urusan penyelenggaraan bernegara 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini 



 

dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menganut 

asasdesentralisasi/otonomi. Pemerintahan pusat adalah hal atau urusan 

memerintah (penyelenggaraan urusan pemerintahan) yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat. Pemerintahan daerah adalah hal atau urusan memerintah  

(penyelenggaraan urusan pemerintahan) yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah. 

Pemerintah pusat, yang selanjutnya sering disebut pemerintah, adalah 

eksekutif (dalam arti sempit), yaitu presiden dibantu oleh wakil presiden dan 

para menteri. Jadi, pemerintah pusat adalah presiden yang 

menyelenggarakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Presiden 

adalah penyelengggara negaratertinggidalam arti sempit. Pada tingkat 

pemerintahan di daerah (dalam arti sempit), terdapat pemerintahan daerah 

selaku eksekutif di daerah yang bertugas memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Berdasar UUD Tahun 1945, kita mengenal berbagai lembaga negara, baik 

berdasarkan fungsi maupun hierarkinya. Dilihat dari fungsinya, lembaga 

negara ada yang bersifat utama/primer (primary constitutional organs) dan 

bersifat penunjang/sekunder (auxiliary state organs). Selain itu, dari 

hirarkinya, lembaga negara dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: 

1. lembaga tinggi negara, yaitu lembaga yang nama, fungsi, dan 

kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945; 

2. lembaga negara, yaitu lembaga yang sumber kewenangannya berasal 

dari UUD Tahun 1945, undang-undang, regulator, atau pembentuk 

peraturan dibawah undang-undang; 

3. lembaga daerah, yaitu lembaga negara yang terdapat di daerah, yang 

terdiri dari pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, 

gubernur/bupati/walikota, DPRD provinsi/kab./kota. 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar VII.1 Lembaga negara RI menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Sumber : MPR RI 2011 

Berdasar Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan, yakni 

urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan 

pemerintahan umum.  

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang 

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan 

konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan 

konkuren dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan 

pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan 

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, sedangkan 

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pembagian urusan 

pemerintahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VII.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah 

 

 

 

http://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan ini, urusan pajak 

dibedakan pula pengelolaannya, yakni pajak yang dikelola pemerintah pusat 

yang disebut sebagai pajak pusat, serta pajak yang dikelola pemerintah 

daerah yang disebut sebagai pajak daerah. Kegiatan mengelola pajak 

mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan hasil 

pajak untuk kepentingan  belanja negara. Baik pemerintah pusat maupun 

daerah, sama-sama mewakili  negara bertugas mengelola pajak dari rakyat.  

Kewenangan mengadministrasikan pajak pusat diberikan kepada Direktorat 

Jenderak Pajak (DJP), yang berada di bawah Kementrian Keuangan. 

Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan, serta memiliki 

fungsi, antara lain: 

a.  perumusan kebijakan di bidang perpajakan; 

b.  pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; 

c.  penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perpajakan; 

d.  pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; 

e.  pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak. 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta 

12190, Jakarta Selatan, serta memiliki website resmi www.pajak.go.id. 

Organisasi DJP terdiri atas unit kantor pusat dan unit kantor operasional. 

Kantor pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan 

AKTIVITAS 

Untuk lebih mendalami materi ini, silakan Anda menelusuri lanjut di 

referensi berikut: 

Ni'matul Huda. 2010. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung:  Nusa 

Media; 

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Wirawan B Ilyas & Richard Burton. 2010. Hukum Pajak. Jakarta: 

Salemba Empat 

http://www.pajak.go.id/


 

jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah 

DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, 

Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Pusat Pengolahan Data 

dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), dan Kantor Layanan dan Informasi 

Perpajakan (KLIP). 

 

Gambar VII.3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Kramat Jati. Apakah tugas 

KPP Pratama tersebut? 

Direktorat Jenderal Pajak mengelola administrasi pajak pusat. Yang 

termasuk kategori pajak pusat itu apa saja? Cobalah Anda pelajari bab-bab 

sebelumnya dari buku ini

 

 

AKTIVITAS 

Bukalah website resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temukan dan sebutkan layanan 

apa saja yang diberikan berkaitan dengan pengadministrasian pajak di 

Indonesia! 

Tugas dikerjakan secara kelompok dan hasilnya dipresentasikan! 



 

Di sisi lain terdapat kategori pajak daerah, yakni pajak yang 

pengadministrasiannya diserahkan pada pemerintah daerah baik provinsi, 

kabupaten, maupun kota. Adanya pajak daerah disebabkan karena 

pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi, dimana daerah 

memiliki kewenangan menyelenggarakan sebagian kekuasaan 

penyelenggaraan negara yang diserahkan oleh pemerintah pusat. 

Selanjutnya, pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak derah, 

dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 

atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat. 

Apa sajakah pajak daerah itu? 

 

Berdasar asas desentralisasi, negara Republik Indonesia memiliki dua 

pemerintahan, yakni pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Urusan 

pajak dikelola oleh dua lembaga yakni pemerintah pusat yang mengelola 

pajak pusat dan pemerintah daerah yang mengelola pajak daerah. Mengelola 

pajak mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan 

hasil pajak untuk kepentingan umum.  

Kegiatan mengadministrasikan pajak, dilakukan melalui 3 (tiga) fungsi 

utama, yakni fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Fungsi 

pelayanan, misalnya registrasi NPWP dan  pelaporan SPT. Fungsi 

pengawasan, misalnya pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak 

baru. Fungsi penegakan hukum, misalnya penagihan dan penyidikan tindak 

pidana perpajakan.  

Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan mengalokasikan besaran 

anggaran untuk tiap-tiap sektor pembangunan dan/atau 

kementrian/lembaga atau dinas daerah. Selanjutnya kementrian atau 

lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk 

melaksanakan program-programnya. 

  



 

Gambar VII.4 Struktur Organisasi Kementerian Keuangan



 

Mengapa negara berwenang memungut pajak? Apa dasar pembenaran 

bahwa negara dibolehkan memungut pajak dari rakyatnya? Adakah negara 

yang tidak memungut pajak tetapi mampu menjalani kehidupannya? 

 

 

 

 

Kebijakan pemerintah dalam hal pajak, yang selanjutnya dapat disebut 

kebijakan perpajakan, termasuk bagian dari  kebijakan publik (public 

policy).Kebijakan (policy) adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh 

seorang pelaku atau kelompok politik dalam usahamemilih tujuan-tujuan 

dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (Budiardjo, 2008). Lalu apa 

yang dimaksud kebijakan publik (public policy)? 

Menurut Thomas R Dye (dalam Riant Nugroho, 2012), “Public Policy is 

whatever the government choose to do or not to do“ (kebijakan publik adalah 

apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan 

sesuatu). Mengapa suatu kebijakan harus dilakukan? Apa manfaat kebijakan 

publik bagi kehidupan bersama? Apa yang harus menjadi pertimbangan 

holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi 

warganya dan tidak menimbulkan persoalan yang merugikan?  

Salah satu kebijakan publik adalah kebijakan di bidang perpajakan.Kebijakan 

perpajakan (tax policy) adalah kebijakan mengenai perubahan sistem 

perpajakan yang sesuai dengan perkembangan, tujuan ekonomi, politik, dan 

sosial pemerintah. Dengan adanya kebijakan perpajakan, pemerintah 

mengharapkan terjadi peningkatan penerimaan dari sektor pajak, dalam 

rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan pembangunan (Prakosa, 

2003).  



 

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu bagian dari instrumen kebijakan 

fiskal yang bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian negara, mengatur 

perekonomian negara, meningkatkan penerimaan negara,dan mendorong 

investasi, serta menciptakan keadilan. Beberapa contoh kebijakan 

perpajakan, misalnya: 

a. peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, terutama kepatuhan WP orang 

pribadi usaha (nonkaryawan) dan WP badan; 

b. peningkatan tax ratio dan tax buoyancy, melalui kegiatan ekstensifikasi, 

intensifikasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, perbaikan 

administrasi, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kapasitas 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP); 

c. peningkatan atascoverage melalui penggalian potensi perpajakan pada 

beberapa sektor unggulan seperti sektor pertambangan, sektor industri 

pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi serta sektor jasa 

keuangan; 

d. penguatan dan perluasan basis data perpajakan, baik data internal 

maupun eksternal, melalui: 

1) digitalisasi SPT dan implementasi e-SPT&e-filing; 

2) implementasi e-tax invoice di seluruh Indonesia; 

3) implementasi cash register dan electronic data capturing (EDC) yang 

online denganadministrasi perpajakan; dan 

4) implementasi penghimpunan data dari instansi, lembaga, asosiasi, 

dan pihak lain. 

Bagaimana dengan kebijakan perpajakan di Indonesia saat ini? Mengacu 

pada pendapat-pendapat sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa kebijakan 

perpajakan tercermindalam berbagai peraturan perundang-undangan, 

program, serta pidato-pidato pejabat negara atau pemerintah terkait dengan 

perpajakan. 

Berikut ini contoh pemberitaan media terkait kebijakan pajak di Indonesia. 

 



 

Selasa, 08 Juli 2014 

Ini Arah Kebijakan Perpajakan Tahun 2015 

Mulai dari penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi, intensifikasi hingga 

penggalian potensi Wajib Pajak. 

 

Pemerintah dan DPR telah menetapkan arah kebijakan perpajakan untuk tahun 2015. 

Penetapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), Yasonna 

H Laoly, saat menyampaikan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2015 di 

Komplek Parlemen di Jakarta,  Selasa (8/7). 

Menurut Yasonna, ada empat arah kebijakan di bidang perpajakan untuk tahun 2015. 

Pertama, kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan. 

Untuk menggenjot hal ini, dewan dan pemerintah bersepakat bahwa penyempurnaan 

peraturan, ekstensifikasi, intensifikasi serta penggalian potensi Wajib Pajak menjadi hal 

yang wajib dilakukan. 

Kebijakan kedua, yakni kebijakan perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi 

nasional. Seperti, bea masuk, bea keluar dan pajak penghasilan. Untuk arah kebijakan 

yang ketiga, yakni dalam rangka peningkatan daya saing dan nilai tambah. “Seperti 

insentif fiskal dan hilirisasi,” kata Yasonna. 

Sedangkan kebijakan yang keempat, mengarah pada kebijakan perpajakan dalam 

rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai. Misalnya, terkait penyesuaian tarif 

cukai hasil tembakau. 

Sementara terkait arah kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2015 akan dilakukan sejumlah cara.  Pertama, 

dilakukannya penyempurnaan aturan, yakni PP tentang Tarif atas Jenis PNBP di masing-

masing K/L. Hal ini dilakukan untuk mengintensifikasi dan ekstensifikasi PNBP. 

Kedua, melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai sarana pengawasan,  

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan PNBP. Ketiga,  meningkatkan 

pelayanan berbasis teknologi informasi dan melengkapi database wajib bayar PNBP. 

Keempat, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pemungutan 

dan pengelolaan PNBP. 

“Kelima, meningkatkan sarana prasarana pengasil PNBP dan kualitas SDM pengelola 

PNBP. Dan keenam, memanfaatkan online system dalam penyetoran PNBP melalui 

SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online),” tutur Yasonna. 



 

Dari hasil pembicaraan ini juga ditetapkan arah kebijakan pemerintah untuk 

mengoptimalkan penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak dan gas  (migas) tahun 

2015. Pertama, peningkatan produksi migas yang bersumber dari peningkatan produksi 

lapangan. Kedua, pencapaian target lifting minyak mentah dan lifting gas bumi. Dan 

ketiga, mengupayakan terciptanya efisiensi cost recovery. Serta yang keempat, 

memperbaharui harga jual gas. 

Sedangkan untuk kebijakan di bidang dividen Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) tahun 

2015, pemerintah akan melakukan optimalisasi terhadap pay-out ratio dividen BUMN 

dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing BUMN. Kedua, 

pemerintah akan meningkatkan return on investment BUMN seiring dengan peningkatan 

capital expenditure (Capex). 

Ketiga, pemerintah akan melakukan right sizing terhadap jumlah BUMN untuk efisiensi 

dan peningkatan kinerja BUMN. Dan yang keempat,  pemerintah akan meningkatkan 

market capitalization untuk BUMN yang sudah go public. 

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53bbbb2de3389/ini-arah-

kebijakan-perpajakan-tahun-2015 

 

Berdasar bacaan tersebut, mahasiswa diminta untuk memahami isi pokok 

kebijakan perpajakan Indonesia di tahun 2015. 

Negara berwenang mengelola pajak, yang di dalamnya terdapat kegiatan 

mengadministrasikan penerimaan pajak  dan mendistribusikan hasil pajak 

untuk keperluan pembangunan. Hal ini didasarkan pada amanat UUD Tahun 

1945 Pasal23A yang menyatakan“Pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. 

Kewenangan negara itu didasarkan pada undang-undang yang sekaligus 

mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa undang-undang 

merupakan produk hukum sebagai persetujuan bersama antara pemerintah 

dengan DPR selaku wakil rakyat.  

Selanjutnya berdasarkan 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, 

dinyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 



 

Undang-Undangdengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”.  

Penerimaan negara terdiri atas 3 (tiga) sumber, yakni penerimaan 

perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pajak 

menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara Indonesia saat ini. 

Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan dari 

bea dan cukai. Penerimaan pajak berkontribusi sekitar 74,6% dari seluruh 

penerimaan negara untuk keperluan pembiayaan pembangunan.

  

 

Negara berwenang mengelola pajak, yang di dalamnya terdapat kegiatan 

mengadministrasikan penerimaan pajak dan mendistribusikan hasil 

penerimaan pajak untuk keperluan pembangunan. Hal ini didasarkan pada 

amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A yang 

menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Kewenangan negara 

tersebut didasarkan pada undang-undang yang sekaligus mencerminkan 

prinsip kedaulatan rakyat, bahwa undang-undang merupakan produk 

hukum sebagai persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku 

wakil rakyat. 

Kewenangan negara ini didasarkan atas pendekatan “Benefit Approach” atau 

pendekatan manfaat. Pendekatan ini mendasarkan pada suatu falsafah 

“oleh karena negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh 

warga negara, maka negara berwewenang memungut pajak dari rakyat 

dengan cara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang”. 

AKTIVITAS 

Mahasiswa diminta untuk mencari dari berbagai sumber media, sebuah 

kebijakan publik terkait dengan pajak di Indonesia pada tahun ini. 

Kemukakan pendapat Anda dan berilah analisis terkait kebijakan tersebut ! 

Tugas dilakukan secara kelompok dan hasilnya dipresentasikan! 



 

Gambar VII.5 Mekanisme Pengelolaan Uang Pajak melalui APBN 

Gambar VII.6 Struktur Pengelolaan Pajak di Indonesia 



 

Lembaga negara pengelola pajak terdiri atas dua lembaga, yaitu lembaga 

yang mengadministrasikan danlembaga yang mendistribusikan pajak. 

Secara singkat, tata kelola pajak dapat dilihat pada gambar VII.6.  

 

Pajak diadministrasikan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan otonomi bahwa 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi secara vertikal 

atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pajak terbagi 

atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 

 

Pajak Pusat diadministrasikan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) bersama unit kerja di bawahnya. Kegiatan administrasi 

pajak pusat oleh DJP dilakukan melalui 3 (tiga) fungsi utama, yakni fungsi 

pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Fungsi pelayanan, 

misalnya registrasi NPWP dan pelaporan SPT. Fungsi pengawasan, misalnya 

pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak baru. Fungsi penegakan 

hukum, misalnya penagihan dan penyidikan tindak pidana perpajakan. 

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), 

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

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan, Perkebunan, dan 

Perhutanan (PBB Sektor P3), dan Bea Meterai. Penjelasan untuk masing-

masing pajak adalah sebagai berikut: 

1) Pajak Penghasilan (PPh) 

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang 

dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang 

dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian, penghasilan dapat 

berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. 



 

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 

 

Gambar VII.7 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis yang merupakan salah satu 

unit Kantor Pajak di bawah DJP 

 

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) 

atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, 

perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak 

atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa 

adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh 

Undang-Undang PPN. Tarif PPN adalah tarif tunggal, yaitu sebesar 10%. 

Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan Pabean 

adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan 

ruang udara di atasnya. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 



 

Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009. 

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang 

tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Barang Kena Pajak yang 

tergolong mewah memiliki ciri-ciri, yaitu: 

a. barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;  

b. barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;  

c. pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat 

berpenghasilan tinggi;  

d. barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau 

e. apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, 

serta mengganggu ketertiban masyarakat. 

Pengenaan PPnBM diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 

tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009. 

4) Bea Meterai 

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat 

perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan 

efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai 

dengan ketentuan. 

Pengenaan Bea Meterai dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna 

Benda Meterai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 

tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. 

5) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan dan 

Perhutanan (PBB Sektor P3) 



 

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah 

dan atau bangunan. Sekarang ini, PPB yang terkait dengan Perkebunan, 

Pertambangan dan Perhutanan dikelola oleh Pemerintah Pusat, sedangkan 

PPB Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB Sektor P2) dikelola oleh 

Pemerintah Daerah. Dasar hukum pengenaan PBB Sektor P3 adalah 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994. 

 

Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah 

(provinsi, kota, atau kabupaten) dan digunakan untuk membiayai keperluan 

rumah tangga daerah yang bersangkutan. Contoh Pajak Daerah adalah pajak 

hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel, pajak pengambilan dan 

pengolahan bahan galian golongan C, dan lain-lain. Jadi, wewenang 

pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) atau nama lain yang memiliki fungsi sejenis. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Adapun pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah 

provinsi/kabupaten/kota, meliputi : 

1) Pajak Provinsi 

a) Pajak Kendaraan Bermotor, yakni pajak atas kepemilikan dan/atau 

penguasaan kendaraan bermotor. 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yakni pajak atas penyerahan 

hak milik kendaraan bermotornsebagai akibat perjanjian dua pihak 

atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, 



 

tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan 

usaha. 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor yakni pajak atas 

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. 

d) Pajak Air Permukaan, yakni pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air permukaan. 

e) Pajak Rokok, yakni pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 

Pemerintah. 

2) Pajak Kabupaten/Kota 

a) Pajak Hotel, yakni pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

b) Pajak Restoran, yakni pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 

restoran. 

c) Pajak Hiburan, yakni pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

d) Pajak Reklame, yakni pajak atas penyelenggaraan reklame. 

e) Pajak Penerangan Jalan, yakni pajak atas penggunaan tenaga listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

f) Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

g) Pajak air Tanah, yakni pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. 

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yakni pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber 

alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

i) Pajak Sarang Burung Walet, yakni pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. 

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni pajak 

atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang 



 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 

pertambangan. 

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yakni pajak atas 

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

 

Kegiatan mendistribusikan pajakmeliputi kegiatan mengalokasikan besaran 

anggaran untuk tiap-tiap sektor pembangunan dan/atau 

kementrian/lembaga atau dinas daerah. Selanjutnya, kementerian atau 

lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk 

melaksanakan program-programnya. 

Perlu dipahami bahwa fungsi mendistribusikan pajak bagi pembangunan 

bukanlah tugas lembaga yang mengadministrasikan pajak, dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak selaku pengadministrasi pajak pusat maupun 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku 

pengadministrasi pajak daerah. Kedua lembaga tersebut terbatas pada 

fungsi mengadministrasikan pajak, yakni kegiatan memungut pajak dan 

mengumpulkan hasil pajak.  

Fungsi mendistribusikan hasil pajak pusat sebagai salah satu sumber 

pembangunan ada pada DPR, pemerintah pusat dan kementerian terkait 

yang terdokumentasi dalam undang-undang tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). Demikian pula, pendistribusian hasil pajak 

daerah, diatur dan ditetapkan oleh suatu peraturan daerah perihal Anggaran 

AKTIVITAS 

Mahasiswa diminta menelusuri sebuah pengaturan pajak daerah di 

pemerintah daerah tempat tinggal masing-masing. Misalnya, pajak 

hiburan, atau pajak reklame. Kemukakan bagaimana mengelola pajak 

daerah tersebut dalam satu tahun. Lakukan kunjungan lapangan ke dinas 

terkait untuk mendapatkan informasi tersebut! 

Hasilnya dipresentasikan secara kelompok! 

 

 



 

Pembangunan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan kesepakatan 

bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. 

Penggunaan pajak untuk pembiayaan pembangunan nasional tersebut, 

tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tiap daerah otonom. 

APBN mempunyai peran strategis untuk melaksanakan fungsi ekonomi 

Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. 

Fungsi alokasi berkaitan dengan alokasi anggaran Pemerintah untuk tujuan 

pembangunan nasional, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat 

dan mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dan berkualitas. Fungsi distribusi berkaitan dengan distribusi pendapatan 

dan subsidi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, sedangkan 

fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya untuk menjaga stabilitas dan 

akselerasi kinerja ekonomi sehingga perekonomian tetap pada kondisi yang 

produktif, efisien, dan stabil. Anggaran Belanja Negara pada APBN Tahun 

2016 berjumlah Rp.2095,7 Triliun yang didistribusikan sebagaimana gambar 

VII.8. 

Dalam Naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak sebagai 

penerimaan negara digunakan untuk pengeluaran negara yang terdiri atas 

Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.  

Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yang  dialokasikan kepada daerah dalam rangka 

pelaksanaan  desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana 

Otonomi Khusus dan Penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Transfer Dana Perimbangan, meliputi: 

1) Transfer Dana Bagi Hasil Pajak; 

2) Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam; 

3) Transfer Dana Alokasi Umum; dan 

4) Transfer Dana Alokasi Khusus. 

b. Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, meliputi: 

1) Transfer Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat;  



 

2) Transfer Dana Otonomi Khusus Nanggroe Aceh  Darussalam; dan  

 Transfer Dana Penyesuaian.

Gambar VII.8. Anggaran Belanja Negara pada APBN Tahun 2016 



 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, ada beberapa jenis pajak 

yang dikelola oleh pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pajak 

daerah. Pajak daerah menjadi sumber penerimaan daerah guna membiayai 

pengeluaran termasuk pembangunan di daerah yang bersangkutan. Dalam 

naskah APBD, setiap tahunnya dimuat rancangan penerimaan daerah dan 

pengeluaran daerah, termasuk besaran pajak daerah yang dijadikan salah 

satu sumber penerimaan daerah. 

 
Gambar VII.9  Pembangunan suatu daerah. Dapatkah daerah membangun tanpa pajak? 

AKTIVITAS 

Pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah guna membiayai  

belanja daerah selama satu tahun anggaran. Pajak daerah itu bermacam 

macam: pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hiburan, dsb .  

Buatlah kelas menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok menentukan jenis pajak 

daerah dan bertugas menyajikan informasi mengenai pajak daerah tersebut. 

Misalnya, kelompok Pajak Hotel.  

Carilah informasi melalui penelurusan media, wawancara atau kunjungan ke 

dinas terkait perihal: 

1. Berapa besaran target penerimaan pajak tersebut dalam tahun ini? 

2. Berapa besaran realiasi pajak tersebut di tahun sebelumnya? apakah 

target penerimaan pajak dapat tercapai? 

3. Bagaimana cara pengelolaam pajak oleh dinas terkait dalam 

memungut pajak tersebut ? 

4. Bagaimana mensosialisasikan pajak tersebut agar Wajib Pajak memiliki 

kesadaran membayar pajaknya? 

5. Berapa persen sumbangan penerimaan pajak tersebut terhadap 

besaran penerimaan total daerah di tahun ini? 

Hasilnya dibuat laporan dan dipresentasikan di muka kelas! 

http://www.pajak.go.id/sites/default/files/image_humas/pajak-content1_0.jpg


 

Cobalah Anda kemukakan pendapat, apa yang menjadi tantangan bagi 

pengelolaan pajak di Indonesia saat ini?  

Sebagaimana kita ketahui, pajak telah menjadi sumber penerimaan negara 

terbesar. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi 

penerimaan pajak terhadap penerimaan negara di atas 70 persen. Target 

penerimaan pajak dalam APBN 2016 adalah Rp 1.360 Triliun sedangkan 

pengeluaran negara sebesar Rp 2.095 Triliun. Sebelumnya, target 

penerimaan pajak dalam APBN-P 2015 adalah Rp 1.246 Triliun, sedangkan 

pengeluaran negara sebesar Rp 1.984,1 Triliun. Pengeluaran negara setiap 

tahun semakin bertambah yang mengakibatkan target penerimaan pajak 

juga harus ditingkatkan. Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga pengelola 

pajak.  

Berdasarkan sistem self assement, kepatuhan para Wajib Pajak adalah 

kepatuhan yang bersifat sukarela yang memerlukan kesadaran dan 

kepatuhan dari masing-masing Wajib Pajak.Kesadaran dan kepatuhan para 

Wajib Pajak di Indonesia untuk saat ini masih perlu ditingkatkan.Hal ini 

menjadi tantangan bagi pengelola pajak untuk memberikan penyuluhan 

secara efektif agar mereka bersedia membayar pajak.Pengelola pajak perlu 

menyiapkan sumber daya yang baik, pelayanan yang memuaskan, birokrasi 

yang  tidak terbelit-belit, informasi yang cepat, mudah, dan sederhana dalam 

rangka menarik Wajib Pajak.  

Distribusi pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat 

juga harus transparan dan jelas peruntukannya.Pelayanan publik yang 

memberikan kenyamanan dan kesejahteraan nantinya akan berbanding 

lurus dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.  

Melalui sistem self assesment, Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban 

perpajakannya secara sukarela. Akan tetapi, law enforcement tetap dapat 

dilakukan untuk menjamin ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 



 

Potensi penerimaan pajak di Indonesia sebenarnya amat besar mengingat 

Indonesia masuk jajaran 15 negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 

terbesar di dunia. Misalnya,Pajak Pertambahan Nilai (PPN), banyak sektor 

pembangunan yang masih dapat digali potensi pajaknya. Selain itu, untuk 

Pajak Penghasilan (PPh),dari 45 juta orang yang berpotensi sebagai Wajib 

Pajak, hanya 25 juta yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari 25 juta yang 

memegang NPWP itu, hanya 10 juta orang yang melaporkan SPT tahunan 

secara teratur. Banyak potensi pajak yang belum terungkap. 

Selain itu, terdapat tantangan lainnya, yaitu kondisi dimana sebagian besar 

orang enggan membayar pajak karena merasa tidak ada manfaat langsung 

untuk dirinya.Pemungutan pajak tidak hanya didasarkan atas perintah 

undang-undang atau peraturan daerah yang sifatnya memaksa tetapi perlu 

dukungan kesadaran yang kuat dalam diri para Wajib Pajak untuk 

membayarkan pajaknya.Perlu pemahaman yang semakin luas dan dapat 

diterima oleh masyarakat umum bahwa pajak memang tidak memberikan 

kontraprestasi secaralangsung.Inilah yang menyebabkan rendahnya 

kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Oleh karena itu, menjadi 

tantangan bagi pengelola pajak untuk memberi kesadaran dan pemahaman 

yang benar apa itu pajak.  

 

Negara berwenang mengelola pajak sebagai salah satu sumber penerimaan 

negara. Kewenangan mengelola pajak itu meliputi kegiatan 

mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan pajak untuk pembiayaan 

dan belanja negara. Apa dasar kewenangan ini? Kewenangan negara ini 



 

didasarkan atas pendekatan “Benefit Approach” atau pendekatan manfaat 

sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas.  

Kegiatan administrasi pajak dilakukan melalui 3 (tiga) fungsi utama, yakni 

fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kegiatan ini 

dilakukan oleh DJP untuk pajak pusat dan DPPKAD untuk pajak daerah.  

Kegiatan mendistribusikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaaan 

negara dilakukan oleh lembaga eksekutif  (pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah) dan legislatif (DPR dan DPRD), melalui proses politik yang nantinya 

tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Kegiatan 

mendistribusikan pajak meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran 

tiap-tiap sektor pembangunan dan atau kementrian/lembaga atau dinas 

daerah. Selanjutnya, kementerian atau lembaga dan dinas daerah 

menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program-

programnya. 

Dengan demikian, dalam hal administrasi pajak untuk pembangunan, pajak 

disatukan dengan sumber pendapatan yang lainnya, yakni penerimaan 

negara bukan pajak, hibah, bantuan dan lain-lain, sebagai sumber 

pendapatan bagi belanja pemerintah pada kurun waktu satu tahun 

anggaran. Bagi daerah otonom misalnya, hasil dari pajak daerah disatukan 

dengan pendapatan daerah yang lain, dari retribusi daerah, hibah, dana 

perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum atau khusus, dan lain-lain 

sebagai sumber pembiayaan daerah yang bersangkutan.  

Pengelolaan pajak, baik pajak pusat maupun daerah, ditetapkan berdasarkan 

undang-undang maupun peraturan daerah. Hal ini berarti pengelolaan pajak 

telah mengikutsertakan rakyat melalui wakilnya di DPR/DPRD. Rakyat 

memiliki kewenangan menentukan besarnya pajak yang dipungut dan 

pengalokasiannya untuk pembiayaan pembangunan melalui wakil-wakil 

rakyat di legislatif. Pajak berasal dari rakyat dan oleh karena itu, rakyat juga 

berwenang mengawasi pengelolaan pajak. Oleh karena itu, dirasa tepat 

apabila terdapat slogan yang menyatakan “bayarlah pajaknya, awasi 

penggunaannya”. Pajak memang berasal dari rakyat, oleh karena itu rakyat 



 

juga harus turut mengawasi penggunaan pajak dalam pembiayaan 

pembangunan. Apakahpendapat Anda terhadap peranan pajak untuk 

pembangunan? 

 

1. Lembaga negara Republik Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945, 

terdiri atas: 

a. lembaga tinggi negara yang wewenangnya diatur oleh UUD Tahun 

1945; 

b. lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh undang-undang; 

dan  

c. lembaga daerah. 

2. lembaga negara pengelola pajak terdiri atas dua lembaga, yaitu 

lembaga yang mengadministrasikan pajak dan lembaga yang 

mendistribusikan pajak.  

3. Di tingkat pemerintah pusat, lembaga yang mengadministrasikan 

adalah DJP beserta unit kerja di bawahnya. Sedangkan, lembaga yang 

mendistribusikan pajak di tingkat pusat adalah lembaga pemerintah, 

baik eksekutif maupun legislatif.  

4. Di tingkat daerah, lembaga yang mengadministrasikan pajak adalah 

DPPKAD atau nama lain yang sejenis sebagai instansi di bawah 

AKTIVITAS  

Salah satu tantangan pengelolaan pajak adalah masih banyaknya 

warga negara yang enggan membayar pajak padahal mereka termasuk 

golongan yang mampu membayar pajak. Tidak sekedar membuat 

perangkat hukumnya tetapi lebih penting adalah memberi kesadaran 

tentang pentingnya pajak bagi pembangunan. Dengan pemahaman 

dan kesadaran tersebut, maka warga negara akan secara sukarela 

membayarkan pajaknya.  

Secara kelompok, lakukanlah sosialisasi sekitar 10-15 menit kepada 

sekelompok warga (misal arisan RT, kelompok PKK, kelompok 

pengajian) tentang pentingnya pajak untuk  pembangunan di daerah 

yang bersangkutan. Buatlah rekaman untuk kegiatan tersebut! 



 

eksekutif daerah (gubenur, bupati, walikota). Sedangkan, lembaga 

yang mendistribusikan pajak di daerah adalah pemerintah daerah dan 

DPRD.  

5. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 

Bangunan Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Pertanian dan Bea 

Materai. 

6. Pajak daearah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan 

digunakan sebagai salah satu sumber bagi pengeluaran daerah. Pajak 

daerah meliputi pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan. 

7. Pendistribusian atau pengalokasian pajak untuk pengeluaran 

pembangunan bukan menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga 

pengelola pajak, yakni DJP selaku pengadministrasi Pajak Pusat dan 

DPPKAD selaku pengadministrasi pajak daerah. Tugas 

mendistribusikan hasil pajak merupakan wewenang dari lembaga 

eksekutif dan legislatif baik di tingkat pusat dan daerah.  

8. Tantangan bagi pengelolaan pajak di Indonesia adalah masih 

kurangnya kesadaran dan kepatuhan membayar pajak dari para Wajib 

Pajak, besaran target penerimaan pajak yang selalu bertambah setiap 

tahun, dan potensi pajak yang belum terkelola secara efektif.  

9. Negara berwenang mengelola pajak yang meliputi kegiatan 

mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan hasil pajak untuk 

pembiayaan pembangunan. Kewenangan ini didasarkan pada 

pendekatan manfaat, yakni karena negara menciptakan manfaat yang 

dinikmati oleh seluruh warga negara yang berdiam dalam negara, 

maka negara berwewenang memungut pajak dari rakyatnya.  



 

10. Pengelolaan pajak baik pajak pusat dan daerah didasarkan pada 

peraturan perundangan yang telah mendapat kesepakatan dari rakyat 

yakni undang-undang dan peraturan daerah.  

 

1. Setiap kelompok menentukan jenis pajak yang akan dijadikan proyek 

belajar, misal Pajak Pusat (PPh, PPN, PBB Sektor P3, Bea Meterai) atau 

Pajak Daerah (PBB Sektor P2, Pajak Reklame, dll) 

2. Kumpulkan infomasi dari wawancara atau dokumentasi dari dinas 

terkait, apakah kendala yang dihadapi pemungut pajak dalam upaya 

memungut pajak tersebut dari wajib pajak 

3. Kumpulkan infomasi dari wawancara atau dokumentasi dari wajib pajak 

terkait, apakah hambatan atau kesulitan yang dihadapi wajib pajak 

dalam upaya membayarkan pajak tersebut kepada pengelola pajak 

4. Berikan rekomendasi, saran atau alternatif pemecahan masalah agar 

kendala atau hambatan yang dihadapi kedua pihak dapat diselesaikan.  

5. Agar dapat diimplementasikan, kirimkan hasil rekomendasi Anda kepada 

instansi pengelola pajak tersebut, misalnya ke Kementerian Keuangan 

cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola Pajak Pusat atau ke  

Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengelola Pajak Daerah di tempat 

Anda tinggal  


