
Pajak dan Demokrasi : Menyoal Ketimpangan, Mendamba Kesejahteraan   1

‘there should exist among the citizens neither extreme poverty nor excessive wealth, for both are 
productive of great evil.’ - Plato 

 Pajak adalah instrumen penting dalam negara demokrasi, khususnya fungsi redistribusi 

pendapatan. Perdebatan kontemporer tentang pajak masih tampak dalam debat antara kaum 

libertarian dengan kaum egalitarian, dan pokok soalnya adalah bagaimana persoalan 

ketimpangan diatasi. Pandangan kaum egalitarian yang mengusulkan model asuransi layak 

dipertimbangkan dalam sistem perpajakan Indonesia. Warganegara memiliki kewajiban 

membayar pajak, sedangkan pemerintah wajib menyediakan kebutuhan fundamental 

warganegara seperti pendidikan, kesehatan, pensiun, dan jaminan sosial lainnya. Dengan 

demikian isu politik, ekonomi, budaya, dan terlebih ketimpangan dan kesejahteraan dapat 

dibicarakan dan diselesaikan dalam secara bersamaan. Pajak dengan demikian tidak sekedar 

menjadi persoalan ekonomi, melainkan politik dan karenanya berbagai langkah terobosan 

sistematik maupun praktis dapat dilakukan. Model ini menjanjikan penguatan sistem demokrasi, 

partisipasi publik yang luas, tumbuhnya civil society, dan pencapaian kesejahteraan bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Jika hari-hari ini boleh dirangkum dalam sebaris kalimat kikir, rasanya yang barangkali 

tepat adalah mengatakan bahwa dalam aneka gejala yang berserak, kita juga gagal membentuk 

satu mozaik. Segores gambar yang setidaknya memampukan kita mendapat  gambaran, apa dan 

siapakah kita, dan hendak ke mana semua ini menuju. Apa yang kemudian tampak adalah 

keburaman yang semakin tebal tentang gagasan sebuah bangsa yang dibentuk oleh racikan 

heroisme dan kejeniusan, yang seolah menunjukkan fakta pada kutub yang berlawanan. 

Fundamentalisme agama yang semakin mengkhawatirkan di tengah kegamangan meneriakkan 

kembali Pancasila sebagai tiang penyangga bangsa. Korupsi yang tak kunjung menemukan 

 Ditulis oleh Yustinus Prastowo, dimuat di buku “Pembangunan Inklusif”, Perkumpulan Prakarsa dan LP3ES, 1

2012.

� 	  1



penyelesaian komprehensif, bahkan mengindikasikan ketersebaran lokus dan inovasi modus. 

Sementara para politisi tetap saja bertekun dengan politik panggung dan berebut citra yang semu, 

klaim kesuksesan demokrasi Indonesia menggendong ironi, yakni kualitas demokrasi yang 

ditengarai menurun.  Pada saat yang sama keadilan masih diperuntukkan bagi kaum berpunya 2

dan sebagai tumbal adalah kaum miskin yang bahkan melakukan tindak pidana yang sangat kecil 

jika dibandingkan dengan megakorupsi. Dan klaim-klaim kesuksesan ekonomi yang disertai 

deretan angka statistik yang menguatkan ternyata tak diimbangi dengan kinerja yang 

membanggakan di sektor riil. Jumlah orang miskin masih tetap banyak, pengangguran 

mengancam, layanan kesehatan dan pendidikan belum memadai, dan ketimpangan antara yang 

kaya dengan si miskin semakin mengkhawatirkan. Ringkasnya, kondisi ini menjadikan kita 

bertanya, apakah kita masih layak disebut sebuah bangsa dan hidup sebagai satu kesatuan 

politik-budaya? 

 Terhadap sederet paradoks itu lantas kita terusik mengajukan pertanyaan sederhana, 

mengapa semua ini terjadi? Barangkali jawabannya adalah kepemimpinan yang lemah, warisan 

sistem yang bobrok,  pilihan sistem ekonomi yang tidak tepat, praktik politik praktis yang tidak 

sehat dan sebagainya. Namun kita mencoba bertanya lebih jauh, mungkinkah bangsa Indonesia 

keluar dari kubangan masalah dan keterpurukan ini? Jika jawabannya ya – dan kita sungguh 

berharap demikian – apa yang harus dilakukan? Paparan ini tidak akan langsung menjawab ke 

pokok soal, tapi mencoba merekonstruksi berbagai fakta yang ada dan peristiwa yang terjadi 

dalam satu tarikan nafas. Asumsi dasarnya adalah (i) bahwa kait-mengkait antara persoalan 

ekonomi, agama, politik, dan budaya tidak dapat didekati secara parsial dan sektoral, (ii) 

karenanya perlu mencari pengait atau jangkar yang memungkinkan hampir semua ranah yang 

ada ditarik dan diusung dalam satu gerbong solusi. Lugasnya, keseluruhan perbincangan 

mengenai kemiskinan, ketimpangan, keadilan, dan cita-cita kesejahteraan harus diusung oleh 

sekaligus. Membaiknya prosedur demokrasi harus diikuti peningkatan kualitas demokrasi itu 

sendiri, klaim keberhasilan ekonomi juga harus disertai fakta bahwa kesejahteraan itu dinikmati 

semakin banyak orang dalam tata ekonomi yang adil. Dan untuk menjembatani diskursus teoritik 

 Edward Aspinall, ‘The Irony of Success’, Journal of Democracy, Vol. 21 No.2 , April 2010, hlm. 21-34.2
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sekaligus merancang sebuah agenda aksi, pajak diajukan sebagai salah satu solusi. Sistematika 

paparan ini adalah (i) menyoal kemiskinan dan ketimpangan dalam relasi negara dan pasar, (ii) 

mencari kaitan demokrasi dan pajak, (iii) mengkonstruksi sistem perpajakan baru, (iv) membuat 

beberapa pertimbangan dan menyusun agenda aksi. 

Kemiskinan, Ketimpangan, dan Eksistensi Negara 

Dalam setiap pemaparan data ekonomi, hal yang cukup umum disampaikan adalah angka 

kemiskinan. Naik turunnya angka kemiskinan adalah dagangan politik yang laris. Berhasil 

tidaknya suatu pemerintahan salah satunya diukur tingkat keberhasilan menurunkan angka 

kemiskinan. Perhatian yang sedemikian besar terhadap kemiskinan tentu saja sesuatu yang mulia 

namun tetap perlu dijernihkan untuk menghindari kelatahan bersikap. Persoalan kemiskinan 

menjadi agenda utama sejak tahun 1990-an. Sebagaimana dipaparkan Francine Mestrum,  3

perubahan ini cukup mengherankan mengingat agenda pembangunan sejak berakhirnya Perang 

Dunia II adalah mengatasi ketimpangan antara negara kaya dan miskin. Bahkan resolusi pertama 

PBB tentang pembangunan tidak menyebut kemiskinan tetapi ketimpangan yang terjadi antara 

negara maju dan berkembang. Laporan Pembangunan Dunia oleh World Bank pada 2006 

meskipun menaruh perhatian pada ketimpangan ( inequality ) dan keadilan ( equity ), pada 

akhirnya World Bank menitikberatkan pada keadilan dan kesetaraan pendapatan bukanlah tujuan 

kebijakan karena dapat menjadi disinsentif bagi individu untuk berusaha secara fair. Bank Dunia 

memiliki perhatian pada ketimpangan tetapi bukan ketimpangan pendapatan ( income 

inequality ) melainkan ketimpangan kesempatan ( inequality of opportunity).  Ekonom arus  

utama juga memberi perhatian lebih pada kemiskinan dan bisu terhadap ketimpangan. Jeffrey 

Sachs  dan William Easterly  misalnya, berbicara panjang lebar mengenai kemiskinan tetapi 4 5

sama sekali tidak membahas soal ketimpangan. Padahal data yang tersedia cukup 

 Francine Mestrum, ‘Why We Have to Fight Global Income Inequality’, dalam Matti Kohonen dan Francine 3

Mestrum ( eds. ), Tax Justice, Pluto Press, 2009, hlm. 25. 

 Jeffrey Sachs, The End of Poverty, Penguin Books, 2005.4

 William Easterly, The Elusive Quest for Growth, Cambridge, 2002.5
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mencengangkan.  Ambil contoh apa yang terjadi di Amerika Serikat. Pada tahun 2001 satu % 

penduduk menguasai 70 % pendapatan nasional sedangkan 50 % terbawah hanya menguasai 2,8 

% pendapatan nasional.   Sedangkan 0.1 % penduduk terkaya menguasai 2 % pendapatan 6

nasional pada 1978 dan naik menjadi 6 % pada 1999.  Dan pada saat yang sama rasio upah buruh 7

dibandingkan gaji CEO naik tajam, dari 30:1 di tahun 1970 menjadi 500:1 pada tahun 2000.  8

Menurut Majalah Forbes, Sukanto Tanoto - orang terkaya di Indonesia pada tahun 2006 – 

memiliki kekayaan senilai USD 2,8 milyar dan asset perusahaannya mencapai USD 22,3 milyar 

atau 19 juta kali pendapatan per kapita orang Indonesia USD 1.150. Empat puluh orang terkaya 

di Indonesia menguasai 6 % kekayaan nasional dan ini lebih besar dibandingkan dengan kondisi 

di Amerika Serikat.   9

Lalu bagaimanakah ketimpangan dan kemiskinan itu sebaiknya dipahami dan dijelaskan? 

Di sinilah meletak gagasan yang melatarbelakangi perbedaan sikap dan perlakuan terhadap 

kemiskinan dan ketimpangan. Apa yang dipraktikkan adalah buah dari pertarungan di tataran 

gagasan.  Jadi selama ini keliru jika memandang kebijakan publik sebagai sesuatu yang netral 10

karena dihasilkan melalui kalkulasi saintifik oleh para teknokrat. Kaum libertarian memiliki 

kepercayaan besar terhadap mekanisme pasar, di mana kebebasan sejati meletak dan 

dipraktikkan. Kesejahteraan bersama adalah unintended consequences yang lahir sebagai akibat 

pengejaran kepentingan-diri yang dituntun tangan-tangan gaib. Kaum libertarian lebih memberi 

prioritas pada individu daripada komunitas atau manusia sebagai makhluk sosial. Ciri 

individualistik ini misalnya dapat dilacak dalam individualisme metodologis Hobbes dan 

konstitusionalisme Locke. Dari Locke pengaruh yang dominan adalah hak milik pribadi yang 

 Ronald Dworkin, Is Democracy Possible Here?Principle for a New Political Debate, Princeton University Press, 6

2006, hlm.91.

 David Harvey,  Space of Global Capitalism : A Theory of Uneven Geography Development, Verso, 2006., hlm. 13.7

 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, 2005., hlm. 16. 8

 Andrew Leigh dan Pierre van der Eng, ‘Top Income in Indonesia 1920-2004’, dalam A.B. Attkinson dan T. Piketty 9

( eds. ), Top Income Global Perspective, Oxford, 2010.

 Penelitian lebih jauh mengenai hal ini Blyth, Mark, Great Transformations Economic Ideas and Institutional 10

Change in the Twentieth Century, Cambridge University Press, USA, 2002.
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sifatnya kodrati dan niscayanya pemerintah yang hadir sebagai penjaga individu-individu dari 

ancaman terhadap kepemilikan pribadi. Di sinilah berakar konsep laissez faire state, negara yang 

kurus dan tidak menghendaki campur tangan terhadap urusan warganegaranya. Tiap ikhtiar yang 

bersifat sosial dicurigai sebagai upaya menghalangi individu untuk mewujudkan cita-cita dan 

mengembangkan diri sesuai potensi yang dimilikinya.  Corak pandangan mereka adalah 11

masyarakat sebagai multiplisitas yaitu masyarakat sebagai fiksi mental, realitasnya adalah 

gunggungan individu-individu, dan hanya individulah yang memiliki realitas yang sebenarnya. 

Dalam pandangan ini tata sosial lahir dari individu. Friedrich Hayek adalah salah seorang 

pemikir libertarian yang sering dijadikan rujukan. Ia bahkan mengakui bahwa pertarungan 

gagasan adalah kunci dan mungkin akan memerlukan waktu panjang untuk memenangi 

pertempuran melawan marxisme, sosialisme, bahkan keynesianisme.  Keadilan distributif, 12

demikian Hayek, hanya akan menggiring manusia ke perbudakan karena menghalangi 

persaingan dan kebebasan yang menjadi intisari sistem pasar. Menolong orang miskin sehingga 

dientaskan dari kemiskinan adalah kebajikan, dan ini sama bajiknya dengan memiliki perusahaan 

yang menguntungkan. Orang miskin layak dipenuhi kebutuhan dasarnya- sandang, pangan, dan 

papan.  Ketimpangan sebagai akibat dari proses kompetisi dalam sistem pasar adalah hasil yang 13

wajar. Moralitas – dalam arti baik atau buruk -  tidak dapat diterapkan kepada sistem pasar 

karena penilaian yang semestinya adalah fairness dan unfairness. 

Pendirian sebaliknya diambil kaum egalitarian. Ketimpangan jelas bermasalah dan 

kesetaraan merupakan kondisi terbaik yang dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan sebuah 

negara. Terdapat hubungan yang kuat dan jelas antara  visi egalitarian dengan peran negara yang 

sesungguhnya yakni menunjukkan perlakuan setara terhadap tiap warganegaranya. Pasar 

nyatanya bukanlah tempat di mana kebebasan berada dan dipraktikkan. Pasar adalah tempat 

	  Benedetto Fontana, “Liberty and Domination: Civil society in Gramsci”, Boundary 2, Duke University Press,11

2006, hlm.63, sebagaimana dikutip dari C.B. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism 
(Oxford:Clarendon Press, 1962).

 David Havey, A Brief History of Neoliberalism, hlm. 21.12

	  Hayek, Friedrich, The Road to Serfdom, The University of Chicago Press, 1972 [1944]13
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mengejar keuntungan dan selalu membawa dampak yang harus diselesaikan oleh Negara melalui 

fungsi redistribusi. Dan faktanya sistem pasar laissez faire bukan sesuatu yang alamiah 

melainkan sesuatu yang direncanakan untuk diwujudkan.  Martin Ravallion, ekonom yang 14

pernah bekerja di Bank Dunia, menunjukkan bahwa ketimpangan berpengaruh terhadap program 

penghapusan kemiskinan dan program pro-poor.  Mestreum mengajukan beberapa alasan 15

mengapa ketimpangan harus diperangi. Pertama, menggugat ketimpangan adalah rasa moral di 

mana dari data yang ada jelas sekali terasakan bahwa ketimpangan yang ada tidak terjadi secara 

alamiah. Membandingkan ketimpangan antara Afrika dan Eropa tidak relevan jika kedua benua 

itu tak berhubungan secara ekonomi, tetapi menjadi penting ketika kedua benua itu faktanya 

menjalin kerjasama ekonomi yang erat. Kedua, globalisasi membawa dampak mobilitas modal di 

satu sisi dan ketertanaman tenaga kerja di sisi lain. Hal ini berdampak pada kesenjangan 

penghasilan antara tenaga kerja di negara berkembang dengan tenaga kerja di negara maju akibat 

hambatan imigrasi dan membanjirnya investasi ke negara-negara yang upah tenaga kerjanya 

murah. Ketiga, terkait dengan instabilitas politik. Ketimpangan berpotensi menimbulkan 

kerawanan sosial dan mengancam gagalnya social sustainability, sebagaimana sejak 2002 diakui  

dalam konferensi RIO+10 UN. Keempat, soal kewargaan politik ( political citizenship ).  

Demokrasi mengandaikan kesetaraan politik, dan kesetaraan ekonomi menjadi salah satu 

indikator apakah demokrasi dipraktikkan dengan benar. Ketimpangan berpotensi merusak 

kesetaraan politik karena relasi power-property tidak dapat diandaikan netral. Kelima, terkait 

dengan hutang yang diberikan negara kaya ke negara miskin. Ini berhubungan dengan pola 

hubungan yang timpang di mana terjadi transfer neto sebesar USD 51 milyar  hingga USD 132 

milyar per tahun pada 1988 sampai dengan 2003, negara miskin memiliki deposito sebesar USD 

1460 milyar di bank-bank di negara maju dan pada bank yang sama pula negara miskin berutang 

hingga USD 700 milyar. Kaum egalitarian umumnya memiliki pandangan berbeda tentang 

masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai sebuah kesatuan  ( unity ). Dalam pendekatan ini, 

 Kritik yang sangat kuat terhadap asumsi sistem ekonomi pasar laissez faire ( self-regulating market ) muncul dari 14

Karl Polanyi. Bandingkan Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our 
Times, Beacon Press,2001 (asli,1944).

 Martin Ravallion, ‘Growth, Inequality, and Poverty: Looking beyond Avereges’, dalam Anthony Shorrock and  15

Androlph van der Hoeven ( eds. ), Growth, Inequality, and Poverty: Prospect fo Pro-Poor Development, Oxford 
University Press, 2004.
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realitas sosial diperlakukan  lebih dari sekedar seperangkat relasi. Ini adalah proses perubahan 

yang inheren dengan seperangkat institusi sosial yang disebut sistem ekonomi. Proses ini tidak 

sepenuhnya mekanistik, tetapi juga merupakan hasil dari tindakan manusia. Namun tindakan 

manusia ini dibentuk dan dibatasi oleh masyarakat, di mana di dalamnya individu menemukan 

akarnya. Pandangan kubu ini berciri holistik ( menyeluruh ), dan karenanya terlalu memberikan 

penekanan dan bobot lebih besar pada peran struktur dan institusi. Kesetaraan ( equality ) lebih 

sering dipandang sebagai kesetaraan pendapatan  ( outcome ), sebagaimana mudah dikenali 

dalam keyakinan negara-negara sosialis. 

  

Lantas terhadap dua posisi ini pertimbangan apa yang dapat diberikan? Terhadap 

pendirian libertarian dapat diajukan kritik bahwa konsepsi negara kurus tidak sesuai dengan fakta 

bahwa negara hingga kini memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan 

kesejahteraan. Alih-alih sekedar hadir sebagai penjaga malam, negara dapat secara aktif 

mempengaruhi dan mengarahkan pilihan warganegara. Kaum libertarian gagal membedakan 

sistem pasar dengan pasar. Walter C. Neale memperjelas pemahaman ini dengan membuat 

distingsi antara “sistem pasar” yang sudah terlampau jamak dipahami sebagai “pasar” ( market ) 

dengan “market-place”. Pasar berada pada level abstraksi yang tidak dapat disamakan dengan 

tempat. Karenanya “market-place” ( pasar sebagai lokus ) tidak harus mengandaikan mekanisme 

pasar ( penawaran-permintaan-harga ). Sejak zaman Imperium Romawi pasar dalam pengertian 

“market-place” ini telah hadir tanpa kehadiran “market” dalam pemahaman ekonomi modern.  16

Implikasinya, kehadiran institusi non-pasar adalah sebuah keniscayaan. Karena statusnya 

niscaya, perdebatan kemudian bukan pada apakah institusi non-pasar harus ada atau tidak 

melainkan kapan, apa, dan bagaimana institusi-institusi ini hadir bersamaan dengan sistem pasar. 

Ini tidak berarti memberikan prioritas terhadap sistem pasar tetapi dalam keserentakan pula 

sistem pasar mengandaikan hadirnya sistem lain di luarnya. Secara konkrit Polanyi 

mengharuskan diperhitungkannya lembaga seperti keluarga, komunitas, lembaga – lembaga 

agama, serikat dagang, serikat pekerja, asosiasi profesi, hingga negara. Secara integratif, Polanyi 

 Walter Neale, ‘The Market in Theory and History’, dalam Karl Polanyi, Arensberg, and Pearson, eds., Trade and 16

Market in The Early Empires, Glencoe,IL:Free Press,1957, hlm. 366.
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menunjukkan bahwa ketimbalbalikan dan redistribusi adalah dua model integrasi yang ampuh 

menopang kehidupan dan penghidupan umat manusia. Pendirian kaum egalitarian juga perlu 

diuji. Melulu memberikan prioritas pada yang sosial, kaum egalitarian seringkali jatuh dalam 

konsepsi negara yang gemuk. Penekanan terlampau besar pada struktur seringkali mematikan 

inisiatif individu. Dan konsepsi negara yang gemuk  dan ditopang birokrasi yang tidak kompeten 

terbukti mengalami kegagalan pada era 1970-an.  Lugasnya, perlu dicari sebuah jalan keluar dari 

tegangan individu versus sosial dan pasar versus negara. Pada titik ini diskursus perpajakan 

menjadi relevan dan penting. 

Legitimasi Egalitarianisme, Menuju Negara Kesejahteraan dalam Pusaran Global 

Pada pemilihan presiden AS tahun 1952 terjadi pertarungan antara Harry Truman dengan 

Dwight Eisenhower. Pada saat Truman mengusung tema ‘You Never Had It So Good’ untuk 

meyakinkan pemilih bahwa presiden dari Partai Republik akan kembali melakukan kesalahan 

pendahulunya, Eisenhower menjual slogan ‘It’s Time for a Change’ yang mengkritisi kebijakan 

tarif pajak tinggi Truman  seraya berjanji akan menurunkan tarif pajak. Dalam praktiknya 

Eisenhower tidak menurunkan tarif pajak secara signifikan dan mengambil kebijakan 

penghematan anggaran dan pengurangan utang, bahkan pada akhirnya ia menolak proposal 

pemotongan pajak ( tax cuts ).  Ketika krisis ekonomi 1970-an melanda, Ronald Reagan naik ke 17

tampuk kekuasaan dengan mengusung tema anti-pajak, mengusulkan program pemotongan pajak 

besar-besaran dengan memanfaatkan sentimen warganegara akibat krisis. Janji yang sama 

diulang oleh George H.W. Bush pada pidato pencalonannya sebagai presiden tahun 1988. “Lihat 

bibir saya: Tidak ada pajak baru,”ujarnya dengan meyakinkan. Namun janji itu segera diingkari 

ketika pada tahun 1990 ia menandatangani Omnibus Budget Reconciliation Act ( OBRA ) yang 

menaikkan tarif pajak penghasilan.  Sejak itu, Bill Clinton mengikuti dengan menawarkan 

pemotongan pajak kelas menengah, George Bush menurunkan pajak untuk orang kaya secara 

 Andrea Louisa Campbell, ‘What American Think Taxes’, dalam Issac William Martin, Ajay K. Mehrotra, dan 17

Monica Prasad, ( eds. ), The New Fiscal Sociology; Taxation in Comparative and Historical Perspective, Cambridge 
University Press,2009.,  hlm.48-67.
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signifikan mengalahkan John Kerry yang ingin menaikkan pajak bagi penduduk berpenghasilan 

USD 200.000/tahun, hingga Obama memainkan isu pajak untuk program jaminan kesehatan. Isu 

pajak kemudian menjadi isu sentral dalam kampanye pemilihan presiden.  

Apa yang berada di balik seluruh perdebatan selama kampanye di AS hanya 

menunjukkan gagasan yang melatarbelakangi.  Kaum libertarian yang bersekutu dengan 18

kelompok konservatif atau sayap kanan di AS cenderung memandang negatif pajak. Dalam 

kaitannya dengan pajak, dapat dipahami proposal kaum libertarian yang memilih tarif pajak yang 

rendah ( lower tax rate ), flat tax, dan pajak konsumsi menggantikan pajak penghasilan.Mereka 

lebih menyukai filantropi sebagai tindakan individu yang digerakkan oleh altruisme. Meski 

filantropi sendiri perlu dikritisi karena sulit dipertanggungjawabkan secara publik dan dapat 

menjadi modus pengindaran pajak. Pemotongan pajak bagi orang kaya diperlukan sebagai 

stimulus ekonomi dan tidak seharusnya orang kaya – yang telah berkontribusi bagi Negara – 

dikenai hukuman berupa pajak yang tinggi. Sebaliknya kubu liberal berpendapat bahwa 

ketersediaan dana bagi kaum miskin masih kurang dan penurunan tarif pajak berpotensi 

mengurangi jaminan sosial bagi kaum miskin. Pada akhirnya yang terjadi hanyalah perang 

slogan karena kedua kubu – konservatif dan liberal –tidak pernah merumuskan secara jelas 

berapa tarif pajak yang adil. Bahkan diskursus seharusnya tidak sekedar merumuskan apa yang 

adil tetapi sekaligus menyoal legitimasi.  

Ronald Dworkin mengajukan dua prinsip dasar untuk menciptakan dasar bersama            

( common ground ).   Prinsip ini bercorak Aristotelian dan didasarkan pada pengalaman dalam 19

tradisi liberal.  Prinsip pertama, tiap manusia memiliki nilai potensial yang intrinsik dan kedua 20

manusia memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan nilai itu dalam hidupnya. Berdasarkan 

dua prinsip itu Dworkin mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan 

 Untuk bagian ini saya sebagian besar mengacu pada Ronald Dworkin, Is Democracy Possible Here?18

 Ibid., hlm.10.19

 Bandingkan Rasmussen, Douglas B., Den Uyl, Douglas J., Norms of Liberty, The Pennsylvania State University 20

Press, 2005, yang merupakan dua filsuf liberal-aristotelian.
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tentang keadilan, yaitu tentang apa yang terbaik yang perlu dilakukan pemerintah  terkait dengan 

dua prinsip itu. Dan pertanyaan kedua adalah apa perilaku pemerintah yang mencerminkan 

ketidaksesuaian dengan dua prinsip itu. Ini adalah persoalan legitimasi. Dan persoalan legitimasi 

ini sangat terkait dengan perlakuan setara ( equal concern ) terhadap warganegara. Dikaitkan 

dengan kebijakan perpajakan, pertanyaannya kemudian adalah kebijakan perpajakan seperti apa 

yang harus diambil pemerintah yang didasarkan pada perlakuan setara terhadap tiap 

warganegara?  

Dworkin jelas menolak paham negara kurus a la laissez faire state. Dalam praktiknya 

peran negara tidak mungkin hanya dibatasi pada membuat keputusan mengenai belanja militer 

tetapi tidak memutuskan tentang belanja pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Konsep negara 

kurus juga tidak selaras dengan pemerintah yang dipilih secara demokratis dan mengandaikan 

perlakuan setara terhadap warganegara. Acemoglu dan Robinson  mendefinisikan demokrasi 21

sebagai situasi di mana kesetaraan politik terjadi. Implikasinya adalah adanya transfer kekuasaan 

politik de jure dari elite ( the rich ) kepada warganegara ( the poor ).  Yang harus diperhatikan 

adalah perhatian pada individu yang memiliki tanggung jawab terhadap perwujudan nilai 

potensial yang ada pada dirinya. Dan di sini negara tidak boleh mengatasnamakan kesetaraan 

meniadakan itu. Pasar sebagai medan kompetisi tetap dibuka secara sehat. Namun fakta 

menunjukkan bahwa pasar juga mengakibatkan ketimpangan. Bukan lantaran pasar pada dirinya 

timpang melainkan di pasar sebagian orang memproduksi barang dengan lebih baik dan sebagian 

lainnya memiliki keberuntungan yang lebih baik. Di sini fungsi redistribusi melalui kebijakan 

pajak menjadi relevan karena pajak dikenakan setelah orang membuat pilihan. Kebijakan 

perpajakan kemudian dapat dirancang secara adil dan legitim. Ia membedakan ex ante equality 

dengan ex post equality.  Ex ante equality adalah kesetaraan yang terjadi sebagai titik tolak yaitu 

kesempatan yang sama bagi tiap warganegara dengan tetap memperhatikan hak individu untuk 

merealisasikan diri dalam kebebasan. Sedangkan ex post equality adalah kesetaraan pada hasil    

( outcome ), yang umum dipraktikkan dalam negara sosialis. Sekilas ex post equality adalah 

 Daron Acemoglu and James A. Robinson, Economic Origin of Dictatorship and Democracy, Oxford University 21

Press, 2006.
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kebijakan ideal, tetapi ditilik dari sisi tanggung jawab personal dalam merealisasikan potensi diri, 

pilihan ini menjadi tidak rasional karena mengabaikan kemungkinan orang mencapai tujuan dan 

hasil berbeda akibat pilihan dan keberuntungan yang berbeda. 

Ex ante equality menjadi pilihan yang rasional dalam konteks tanggung jawab 

pemerintah untuk memperlakukan warganegara secara setara dengan tetap memperhatikan 

prinsip bahwa individu memiliki nilai potensial intrinsik dan individu memiliki tanggung jawab 

merealisasikan nilai potensial itu dalam hidupnya. Lalu berdasarkan kesetaraan ex ante sistem 

perpajakan seperti apa yang dapat dirancang? Umum menjadi diskursus dalam filsafat politik 

adalah model kontrak sosial dan model asuransi. Kontrak sosial misalnya tampak dalam 

pemikiran Thomas Hobbes di mana individu-individu yang self-interested masuk ke dalam 

kontrak untuk mengakhiri keadaan alamiah semua berperang melawan semua. John Rawls 

mengkonstruksi teori keadilan secara berbeda, di mana individu melakukan kontrak di bawah 

selubung ketidaktahuan ( veil of ignorance ). Teori kontrak sosial ini menjadi model redistribusi 

pendapatan yang diambil dari orang kaya dan didistribusikan kepada orang miskin. Dengan 

demikian corak model ini adalah ex post equality. 

Model lain yang dipraktikkan di negara-negara dengan corak welfare state ( Negara 

kesejahteraan ) adalah model asuransi. Para politisi dari gerakan Fabian di Inggris, New Deal di 

bawah Franklin Roosevelt, dan partai sosial demokrat di Eropa pasca Perang Dunia menerapkan 

model ini.  Program redistribusi yang ditawarkan adalalah jaminan sosial, kompensasi untuk 22

perempuan, dana pensiun, dan program penanggulangan kemiskinan yang cara kerjanya seperti 

asuransi di mana pajak yang dibayar warganegara dianalogikan dengan premi asuransi dan 

manfaat diperoleh ketika warga sakit, menganggur, atau kebutuhan lain yang relevan.  Menurut 

Dworkin, program redistribusi sosial dengan model ini menguntungkan karena sekaligus 

memupuk solidaritas sosial dalam komunitas politik. Tiap individu memiliki rasa tanggung 

 Dworkin, hlm. 112.22

� 	  11



jawab terhadap diri dan sesamanya. Amartya Sen,  bertolak dari logika yang sama 23

menempatkan ex ante equality ini sebagai serangkaian kondisi yang dipersyaratkan agar hidup 

manusia layak disebut hidup yang baik. Sen kemudian membuat daftar kapabilitas yang 

diperlukan sebagai prasyarat individu dapat merealisasikan nilai potensial pada dirinya. 

Perluasan kapabilitas ini dijustifikasi dengan menggunakan argumen barang publik ( public 

goods ) terhadap pendidikan, kesehatan, dan keamanan, di mana terhadap barang publik berlaku 

prinsip non-excludable dan non-rivalry.  

Sejauh ini pilihan terhadap egalitarianisme dapat dipertahankan. Andrew Glyn 

menunjukkan fakta mengejutkan  ketika penelitian di negara-negara anggota OECD yang 

menerapkan tarif progresif lebih mampu melakukan redistribusi melalui public transfer untuk 

mengurangi kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan dibanding negara yang menerapkan 

tarif tunggal ( flat tax ).  Tarif pajak tinggi juga bukan berarti tidak kompetitif, karena Denmark 24

sebagai salah satu negara dengan tarif pajak tertinggi tetap mampu bersaing karena bertumpu 

pada kualitas produk.  Bukti empirik lainnya juga mendukung, misalnya penelitian Kenny dan 25

Winner  di mana terdapat kaitan yang erat dan berbanding lurus antara pengakuan hak dan 26

kebebasan sebagai bentuk demokrasi yang semakin baik dengan peningkatan penerimaan pajak 

penghasilan orang pribadi. Penelitian Boix juga menunjukkan hal positif di mana pengeluaran 

untuk kesejahteraan meningkat dalam sistem demokratis.  Transisi menuju demokrasi 27

membutuhkan peningkatan penerimaan pajak dan belanja publik sejalan dengan  pemenuhan 

janji politik terhadap konstituen. Penelitian Paola Profeta dan Simona Scabrosetti menunjukkan 

 Amartya Sen, On Economic Inequality, Clarendon Press, Oxford, 1997 [1973], Melanie Walker and Elaine 23

Unterhalter (eds.), Amartya Sen’s Capability Approach and Social Justice in Education, PalgraveMacMillan, 2007.

 Andrew Glyn, Capitalism Unleashed Finance, Globalization, and Welfare, Oxford University Press, 2006, hlm. 24

170-172.

 John L. Campbell dan Ove Pedersen, ‘The Varieties of Capitalism and Hybrid Success: Denmark in the Global 25

Economy’, Political Comparative Studies, Vol.40 No. 3, 2007, hlm. 307-332.

 Paola Profeta and Simona Scabrosetti, The Political Economy of Taxation Lesson from Developing Countries, 26

Edward Elgar, 2010, hlm. 16.

 Ibid., hlm. 15.27
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korelasi positif bahwa penerimaan pajak berbanding lurus dengan keterbukaan ekonomi. 

Menggunakan data dari Polity IV dataset dan The Freedom House, Profeta dan Simona juga 

menemukan hasil menarik. Terdapat korelasi positif antara GDP ( Gross Domestic Product ) per 

pekerja dan kualitas demokrasi sebuah negara. Negara kaya lebih demokratis dibandingkan 

negara miskin. Di samping itu hasil penelitian menunjukkan negara-negara yang lebih 

demokratis memiliki tingkat penerimaan pajak yang lebih tinggi.   28

 Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah globalisasi ekonomi. Fenomena yang 

paling tampak dalam globalisasi adalah pencabutan ruang-waktu, di mana persoalan waktu tidak 

lagi mengandaikan kehadiran spasial. Akibatnya modal sedemikian lincah bergerak dalam 

hitungan detik, sementara tenaga kerja tetaplah terpatri dalam ruang karena berbagai hambatan. 

Modus Trans-National Corporations ( TNCs) adalah menghadirkan modal untuk memanfaatkan 

upah tenaga kerja yang murah dan melimpahnya sumber daya alam di negara berkembang. 

Cukup pasti ketimpangan yang ditimbulkan akibat daya jelajah modal juga berdampak pada 

perpajakan. Pelarian modal dalam era globalisasi ditengarai meningkat. Pergerakan modal – 

termasuk uang kotor – leluasa membanjir. Matti Kohonen  mencatat potensi kehilangan USD 29

1.350 milyar per tahun yang terdiri atas pemakaian hutang sebesar USD 540 milyar, potensi 

pajak nasional sebesar £ 310 milyar, dari uang kotor sebesar USD 270 milyar, dan pajak global 

USD 230 milyar. Untuk itu ia mengusulkan strategi pemajakan global yang diberi nama World 

Public Finance. Yang dijadikan legitimasi adalah global public goods yang harus disediakan oleh 

para pelaku bisnis yang mengambil manfaat dari praktik bisnis global.  Data menunjukkan di 30

dunia hanya ada 95 ribu orang superkaya ( ultra HNWIs / High Net Wealth Individuals ) tetapi 

menguasai sepertiga dari total kekayaan orang kaay di dunia senilai USD 37.000 milyar, dan 

laporan UNDP memaparkan 10 % orang paling kaya di dunia memiliki 85 % asset global, dan 

 Ibid., hlm. 45.28

 Matti Kohonen, ‘Rationale for World Public Finance’, dalam Tax Justice, hlm. 48.29

 Jacques Cossart, ‘Global Taxes for Public Finance in the South’, dalam Tax Justice, hlm. 155.30
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saat bersamaan 50 % penduduk paling miskin menguasai hanya 1 % asset global.  Yang sering 31

diabaikan oleh para ahli adalah bagaimana memikirkan lolosnya potensi pajak global ini 

dikaitkan dengan penguatan negara. Di sini sekaligus meletak sanggahan terharap teoritikus 

globalisasi yang umumnya memandang negara telah melemah dan makin pudar perannya akibat 

semakin kaburnya batas-batas negara. Faktanya, apa yang disebut ‘transnasional’ itu tetap 

mengandaikan dan memijak ‘yang nasional’ sehingga tetap mungkin didekati dengan titik tolak 

negara. Kerjasama perpajakan yang dilakukan The Leading Group on Innovative Financing – 

sebuah lembaga yang terdiri 44 negara dan diprakarsai Brazilia dan Perancis – berhasil 

merumuskan Global Taxes ( Pajak Global ) untuk membiayai pelaksanaan MDGs dan berhasil 

menyusun proposal tentang pajak atas kerusakan ekologi, pajak atas transaksi internet, pajak atas 

transaksi perusahaan multi nasional dan berhasil menghitung potensi pajak sebesar USD 956 

milyar atau setara dua puluh kali biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program MDGs.  32

Persoalan agency yang menjadi teka teki tak terselesaikan oleh kosmopolitanisme dengan 

demikian dapat diperbaharui dengan isu pajak, yaitu dengan isu dan keprihatinan yang sama 

etika global dapat ditegakkan. 

Merancang Pijakan Politik Reformasi Sistem Perpajakan  33

Setelah mendiskusikan peran pajak dalam kaitannya dengan tegangan ideologis 

libertarianisme dan egalitarianisme dan menunjukkan pentingnya pajak menjalankan fungsi 

redistribusi untuk mencegah ketimpangan secara ex ante, kini perlu dirancang sebuah sistem 

perpajakan yang mampu merangkum nilai-nilai demokrasi, kebutuhan akan jaminan sosial yang 

ditunjukkan dengan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, dan keberlanjutan sistem 

perpajakan menopang investasi sosial. Sistem  perpajakan yang baik setidaknya harus mampu 

 Ibid., hlm. 155.31

 Matti Kohonen dan Francine Mestrum, ‘Introduction’, dalam Matti Kohonen dan Francine Mestrum ( eds. ), Tax 32

Justice, Pluto Press, 2009, hlm. 15.

 Pada bagian ini argumentasi saya sebagian besar mengikuti argumen sebelumnya,dalam Yustinus Prastowo 33

(2009).
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mengidentifikasi empat cakupan pokok (1) bagaimana kebijakan perpajakan diputuskan, (2) 

siapa yang harus membayar pajak dan dengan cara apa?, (3) apakah pajak dipaksakan ataukah 

dinegosiasikan, dan (4) di mana pemajakan sebaiknya dilakukan. Melalui sistem seperti ini pajak 

dapat memainkan peran sentral dalam perkembangan dan keberlanjutan kekuatan negara dan 

masyarakat. Ini tampak dalam dua prinsip, pembebanan pajak sebagai proses negosiasi berbasis 

tawar-menawar ( revenue-bargaining policy ) akan mendorong demokrasi partisipatif, dan 

pengembangan institusional bagi penguatan kapasitas negara untuk menjalankan fungsinya 

secara optimal bersumber pendapatan pajak.   34

Negosiasi berbasis tawar-menawar ( revenue-bargaining policy ) membutuhkan cara 

pandang berbeda bahwa persoalan pajak bukan semata-mata persoalan ekonomi, yang dapat 

diserahkan begitu saja pada penyelenggara negara dan diasumsikan netral dan serba jelas 

sebagaimana dipahami dalam corak pemerintahan teknokratik. Lebih dari itu pajak adalah 

persoalan politik yaitu bagaimana kesetaraan politik warganegara juga tercermin dalam 

kesetaraan kesejahteraan.  Terkait dengan proses politik dalam sistem demokrasi, isu perpajakan 

berhubungan dengan consent   ( persetujuan ).  Ini tampak dalam isu perpajakan yang menjadi 

tema kampanye presiden di AS. Implikasinya adalah apa yang dulu berwatak koersif kini 

mengandalkan quasi-voluntary, yaitu kesukarelaan warganegara memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan tawaran insentif dari pemerintah.   Secara teoritik, kini dapat dikonstruksi 35

ide negara kesejahteraan yang tidak lagi bertumpu pada birokrasi negara melainkan civil society       

berbasis komunitas pembayar pajak / taxpayers communities ) dalam negara demokratis dan kait-

mengait dalam jejaring global. Model asuransi yang ditawarkan merupakan bentuk persetujuan 

atau kesepakatan antara negara dan warganegara, di mana negara mendapatkan penerimaan pajak 

dan warganegara memperoleh manfaat berupa jaminan sosial. 

‘Brautigam, Deboram., Fjeldstad, Odd-Helge., Moore, Mick., Taxation and State-Building in Developing 34

Countries: Capacity and Consent, Cambridge University Press, 2008., hlm. 1-2.

 Quasi-voluntary adalah istilah dari Deborah Brautigham, ibid., hlm.13.35
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Penguatan kapasitas negara dilakukan melalui penciptaan pola hubungan negara-

masyarakat yang konstruktif melalui penciptaan agenda komprehensif. Sebagaimana dimengerti, 

pertanyaan pokok filsafat politik adalah apakah ada hubungan antara tatanan etis dan tatanan 

politik/hukum; dan jika ada, apa kodrat hubungan keduanya.   Bertolak dari pertanyaan filsafat 36

politik ini  kita dapat membangun model baru hubungan negara dan masyarakat dengan pajak 

sebagai penghubung ( nexus ), yang mengaitkan tatanan etis dengan tatanan politis dan hukum. 

Pentingnya pajak secara politik melampaui pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan. Secara 

kausalitas, tercapainya penerimaan pajak sesuai target adalah outcome dari sistem perpajakan 

yang baik dan kuat, sebagai buah proses politik yang baik, atau dalam model asuransi adalah 

bentuk tanggung jawab warganegara terhadap diri sendiri dan orang lain melalui pelaksanaan 

fungsi fiskal  negara. Nancy Fraser,  pemikir sosial dan teoritikus keadilan kontemporer, 37

mendefinisikan keadilan sebagai parity of participation atau kini disebut democratic justice. 

Hendak melampaui perdebatan panjang seputar tema ‘redistribution or recognation’, Fraser 

mengusulkan sebuah kerangka baru yang sekaligus memuat soal redistribution, recognition, 

representation. Hal terakhir inilah yang dapat menjamin penekanan keadilan tidak semata-mata 

pada soal alokasi sumber daya ekonomi atau pun ketimpangan pada tataran kultural dan 

identitas, melainkan bagaimana melalui ruang partisipasi hal-hal tersebut terwadahi dan saling 

mengandaikan. Pajak dalam kerangka berpikir ini dapat menjadi contoh konkrit bagaimana 

persoalan ketimpangan ekonomi, keterpinggiran kaum marjinal baik karena budaya, etnis, 

agama, orientasi seksual, dan pilihan ideologi dapat disatukan dalam sebuah tema diskursus. 

Konsepsi pembayar pajak ( tax payer ) sebagai asumsi antropologis tidak boleh mengabaikan 

kedudukannya sebagai warganegara. Persoalan tax gap pun  harus dipandang sebagai  

permasalahan keadilan ( tax justice ). Sebagaimana dikatakan Plato, “ketika ada pajak 

penghasilan, manusia-adil akan membayar lebih banyak dibanding manusia-tidak adil padahal 

keduanya memperoleh penghasilan yang sama.”  Ini berarti cara pandang bahwa penghindaran 38

 Rasmussen & Den Uyl:2005, 84-86.36

 Fraser, Nancy, ‘Reframing Justice in a Globalized World’, New Left Review No. 36 Nov-Dec 2005., hlm.75. 37

 Plato, The Republic bk. I, 343-D.38
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pajak adalah masalah hukum dan teknis-prosedural dapat diterima meski tak memadai. 

Penghindaran pajak pertama – tama adalah masalah moral dan membawa implikasi serius bagi 

ketersediaan sumber pembiayaan belanja publik untuk jaminan sosial termasuk pendidikan, 

kesehatan, serta fasilitas umum lainnya, dan yang lebih substansial adalah hilangnya potensi 

human flourishing. Konsekuensinya penghindaran pajak bukan sekedar relasi pengemplang 

dengan otoritas pajak melainkan persoalan bersama yang penangannya harus terbuka dan dapat 

diminta pertanggungjawaban oleh publik. 

Terkait dengan kebijakan perpajakan sebagai output proses demokrasi, beberapa aspek 

berikut  dapat diperhatikan.  

- Desentralisasi, selain sebagai tren yang diminati publik, kebijakan perpajakan yang 

terdesentralisasi lebih mencerminkan aspek keterwakilan dan membuka posisi tawar bagi 

warganegara yang lebih luas karena terkait dengan kepentingan – kepentingan lokal, 

termasuk minimalisasi potensi asimetri antarwilayah. 

- Akuntabilitas, baik oleh penyelenggara negara melalui mekanisme formal 

pertanggungjawaban APBN maupun output redistribusi pendapatan yang terukur. 

Jaminan sosial yang ditawarkan negara harus jelas. Akuntabilitas yang terukur dan baik 

menciptakan mutual trust yang menopang kesinambungan sistem pemungutan pajak dan 

pembaruan kontrak sosial dengan warganegara. 

- Embeddedness, yaitu keterkaitan kebijakan perpajakan dengan relasi negara dan 

masyarakat. Bagaimana kebijakan memperhatikan aspek ekonomi, kultural, dan sosial 

sehingga sinkron dan koheren dengan visi penguatan negara dan masyarakat. Sebagai 

contoh, bagaimana kebijakan perpajakan mengakomodasi pungutan-pungutan lokal yang 

sudah dipraktikkan berdasarkan kebiasaan setempat seperti Pajak Nanggroe atau zakat 

dan perpuluhan. 

- Perspektif Global, dinamika global perlu menjadi perhatian serius karena semakin 

ekonomi yang semakin terbuka dan tingkat ketergantungannya tinggi akan semakin tinggi 

pula modus tax evasion ( penghindaran pajak ) yang dilakukan. 
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Kerangka Reformasi Perpajakan Indonesia 

Untuk konteks Indonesia, tilikan berikut akan mencoba mengaitkan perspektif pajak yang 

lebih luas dan memberikan penilaian kritis dan sumbangan konstruktif untuk membangun sistem 

perpajakan yang adil, transparan, dan mendukung pencapaian tujuan negara kesejahteraan. 

Menurut Vito Tanzi,  reformasi pajak sedikitnya harus menjadikan tiga hal berikut sebagai 39

indikator (i) raising tax ( peningkatan penerimaan pajak ), (ii) redress direct tax – indirect tax      

( pengukuran pajak langsung dan pajak tidak langsung ), dan ( iii) reduce corruption                    

( mengurangi korupsi, termasuk di dalamnya tax avoidance, tad evasion, dan tax corruption ). 

Hal-hal pokok yang dapat dilakukan: 

(1) Reformasi Peraturan Perpajakan ( Tax Law ) 

Reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983 ketika dilakukan perubahan menyeluruh 

aturan perpajakan Indonesia dan ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 6 tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan, dan UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang 

diperkenalkan pertama kalinya menggantikan Pajak Penjualan ( PPn ). Kemudian diikuti 

UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No. 13 tahun 1985 

tentang Bea Meterai. Ciri pokok Reformasi 1983 adalah penguatan self-assessment 

system dan berciri sederhana, mencerminkan asas pemerataan, memberikan kepastian 

hukum, menutup peluang penyelundupan.  Reformasi berikutnya adalah pada tahun 40

1994 yang memperluas cakupan objek pajak, meningkatkan pengakuan hak wajib pajak, 

dan memperluas tarif pajak final, dan terakhir dilakukan pada tahun 2007 hingga 2009, 

yang memperluas basis pemajakan, mengatur insentif dengan lebih jelas, dan yang paling 

mendasar adalah redefinisi pajak, pengakuan kesetaraan dalam proses pengajuan 

keberatan dan banding, dan pengaturan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan 

 Vito Tanzi, ‘Foreword: tax systems and tax reforms in South and East Asia’, dalam  Luigi Bernardi, Angela 39

Fraschini, dan Parthasarathi Shome (eds.), Tax Systems and Tax Reforms in South and East Asia, Routledge, 2006., 
hlm. xv-xxvii.

 Bandingkan Penjelasan Umum UU No. 6 tahun 1983 dan Fuad Bawazier dan M. Ali Kadir, ‘Kebijakan dalam Tax 40

Reform 1994 dan Tax Reform 1997’, dalam Heru Subiyantoro, dan Singgih Riphat ( eds.), Kebijakan Fiskal 
Pemikiran Konsep dan Implementasi, Kompas, 2004, hlm. 191.
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petugas pajak. Untuk meningkatkan partisipasi publik dan kontrol terhadap kekuasaan, 

kewenangan Pasal 23A UUD 1945 dilaksanakan secara konsekuen dengan tidak 

memberikan kewenenangan penetapan tarif pajak kepada pemerintah saja kecuali dalam 

keadaan darurat. Ini sejalan dengan amanat bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa diatur dengan undang-undang. Di samping itu perlu dieksplisitkan dalam 

undang-undang mengenai pentingnya melakukan deliberasi dalam proses penentuan tarif 

pajak dan penentuan jenis pajak baru. Jenis pajak baru yang memungkinkan diatur dalam 

bentuk UU adalah Pajak Kekayaan, Pajak Warisan, dan pajak yang terkait dengan 

kepentingan publik secara luas, seperti Pajak Karbon, Pajak Lingkungan, Pajak 

Transportasi Udara     ( Air Ticket Levy ), Pajak Transaksi Finansial ( Tobin Tax ). Di 

samping itu perlu sinkronisasi dan harmonisasi aturan perpajakan agar tidak terjadi 

tumpang tindih yang membebani. Insentif juga harus mempertimbangkan aspek yang 

lebih luas terkait masalah sosial, budaya, dan politik, misalnya pengurangan ( exempt ) 

dalam kondisi tertentu seperti wanita menikah dan bekerja, wanita single parent, 

penyandang cacat, dan sebagainya. 

(2) Reformasi Administrasi Perpajakan ( Tax Administration )  

Pada tahun 2001 reformasi yang lebih luas dan menyeluruh dicanangkan seiring dengan 

perubahan politik nasional.  Tujuan pokok reformasi 2001 adalah (i) meningkatkan 41

kepatuhan perpajakan, (ii) meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, (iii) 

meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Ciri utama Reformasi 2001 adalah 

diperkenalkannya penerapan teknologi informasi ( pemakaian media elektronik ), 

ditetapkannya visi Ditjen Pajak, penerapan kode etik pegawai, dan pembentukan Kantor 

Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Wajib Pajak Besar ( Large Taxpayer Office ). 

Pada tahun 2009 diperkenalkan Program Reformasi Perpajakan Jilid Dua  dengan program 42

utama PINTAR (Project for Indonesian Tax Administration Reform), yang merupakan 

 Bandingkan Hadi Purnomo dalam ibid., ,hlm. 218-233.41

 Penyebutan Reformasi Perpajakan Jilid Dua ini kiranya kurang tepat apabila dirunut ke belakang bahwa pada 42

tahun 1983 Reformasi Perpajakan dilakukan pertama kalinya.
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program penyempurnaan proses bisnis perpajakan, yang berbasis teknologi informasi terkini, 

sekaligus perbaikan sistem dan manajemen SDM. PINTAR didesain untuk mempermudah 

wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (dengan menurunkan compliance 

costs) dan memperketat business control serta menerapkan manajemen risiko yang memadai 

agar Ditjen Pajak dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan menutup 

kemungkinan revenue leakages. Administrasi perpajakan modern harus memperhatikan 

struktur pajak ( tax structure ) yang mengatur peningkatan insentif yang tepat ( increase 

incentive ) dan pengurangan potensi korupsi pajak ( reduce corruption ). Terdapat hubungan 

erat antara kepatuhan pajak dengan peningkatan kontrol terhadap praktik korupsi dan 

penguatan birokrasi.  Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah pemisahan fungsi 43

pembuat kebijakan perpajakan ( policy maker ) dengan pemungut pajak ( tax collector ). 

Kedua fungsi ini semula berada di bawah Ditjen Pajak dan kini fungsi pembuat kebijakan 

dipindahkan ke Badan Kebijakan Fiskal ( BKF ) Kementerian Keuangan RI. Demi 

pertimbangan independensi dan penguatan fungsi kelembagaan, Ditjen Pajak pernah 

diusulkan menjadi sebuah badan independen yang kedudukannya seperti Bank Indonesia. 

Administrasi pajak yang baik juga mendukung perang melawan penghindaran pajak               

( combatting tax evasion ). Cara lazim yang ditempuh adalah komputerisasi sistem 

administrasi, peningkatan kerjasama perpajakan, dan tarif pajak yang kompetitif terutama 

dengan negara yang secara umum memiliki hubungan ekonomi yang dominan. Penguatan 

kompetensi petugas pajak juga perlu mendapat perhatian, di samping lembaga pengawasan 

yang independen dan profesional. Mengikuti kebijakan desentralisasi fiskal, diperlukan 

penguatan institusi fiskal di daerah untuk menutup kebocoran. 

(3) Penegakan hukum 

Salah satu cara menekan angka korupsi perpajakan adalah melakukan penegakan hukum. 

Institusi pajak dibekali dengan aturan yang jelas dan tegas mengenai implikasi pidana 

bagi pelanggar pajak. Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP membuka peluang yang sangat 

 Ahmed Riahi-Belkaoui, ‘Bureaucracy, Corruption, and Tax Compliance, dalam Robert W. Mc Gee (ed.), Taxation 43

and Public Finance in Transition and Developing Countries, Springer, 2008., hlm. 3.
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besar untuk memidanakan wajib pajak yang baik karena kealpaan maupun kesengajaan 

melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Namun batu uji terbesar 

sejatinya penyelesaian beberapa kasus pidana pajak kelas kakap yang hingga kini belum 

diselesaikan.  

(4) Peningkatan sumber pendapatan yang memadai	   

!  

Jika indikator yang dipakai adalah tax ratio ( perbandingan antara penerimaan pajak 

terhadap GDP), Indonesia dengan tax ratio 11,9 % pada tahun 2010 dan dipatok sebesar 

12,1% pada 2011 termasuk negara dengan tax ratio rendah. Terlebih jika dibandingkan 

dengan negara maju yang rata-rata tax ratio-nya mencapai 37 %. Tentu saja tax ratio 

tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran mengingat banyak hal mempengaruhi. Negara 

berkembang umumnya masih banyak bergantung pada pajak tidak langsung, misalnya 

terkait dengan perdagangan atau hasil alam. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) yang 

� 	  21



diperkenalkan oleh IMF dan mendunia pada era 1980-1990 dianggap tidak berhasil 

mengatasi persoalan penerimaan pajak di negara miskin dan berkembang.   Berdasarkan 44

prinsip perpajakan demokratis, partisipasi warganegara dimungkinkan untuk memberikan 

data atau informasi perpajakan. 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh: 

a. Intensifikasi Perpajakan 

Intensifikasi perpajakan adalah tindakan melakukan penggalian potensi terhadap 

wajib pajak terdaftar. Tujuannya adalah memperkecil tax gap,  yaitu selisih antara   45

kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. Tax gap dibedakan 

menjadi tiga: non-filing gap yaitu tax gap yang terjadi karena pajak yang terutang 

tidak dibayar karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT, underreporting gap yaitu 

pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya, 

underpayment gap yaitu  potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan 

SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang. Untuk kasus Indonesia 

belum tersedia data yang memadai, namun dapat diperkirakan potensi pajak yang 

hilang sebagian besar berasal dari underreporting gap. Jika mengacu pada pernyataan 

mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution bahwa tax gap diperkirakan 30-40 % dari total 

penerimaan pajak, maka tax gap tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp 180 – 250 

trilyun. Untuk memperkecil tax gap Ditjen Pajak telah mengantisipasi dengan 

penerapan benchmark per sektor usaha untuk mendapatkan kewajaran peredaran 

usaha, laba usaha, dan pajak yang seharusnya dibayar. Salah satu langkah shock 

therapy yang dapat ditempuh adalah melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib 

pajak yang melaporkan SPT dengan status Kurang Bayar ( SPT KB ). Selain untuk 

terapi kejut, pemeriksaan juga dapat dilakukan untuk melakukan pengujian kepatuhan 

wajib pajak yang menggunakan modus mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayar 

dengan berlindung di balik kebijakan pemeriksaan yang berfokus pada SPT Lebih 

 Ibid., hlm. 243.44

 Eric Toder, ‘What is the Tax Gap?’, Tax Notes, October 22,200745
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Bayar dan pemeriksaan khusus berdasarkan kriteria tertentu. Skema penggalian 

potensi yang standar dilakukan sebagai berikut. 

 

b. Ekstensifikasi perpajakan 

!  
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Negara berkembang pada umumnya memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi yang 

relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk yang potensial menjadi wajib pajak. 

Perkembangan jumlah wajib pajak orang pribadi sebenarnya cukup menggembirakan 

meski masih didominasi wajib pajak orang pribadi karyawan. Tingkat kepatuhan juga 

menunjukkan peningkatan. Yang perlu dikejar adalah wajib pajak orang pribadi kaya 

dan sangat kaya yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Langkah yang 

dilakukan selama ini adalah pemberian NPWP dengan pendekatan kekayaan. Ini 

dapat dilakukan melalui kepemilikan rumah, kendaraan, investasi di pasar modal, 

atau simpanan di bank dan lembaga keuangan lainnya. Perlu dilakukan kerjasama 

dengan berbagai instansi untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya. Penelitian 

menunjukkan korelasi positif antara sistem demokratis dengan naiknya PPh orang 

pribadi. Untuk Indonesia, penelitian LPEM UI pada tahun 2005 menunjukkan 

penerimaan PPh Orang Pribadi baru 43%  dari potensi yang diperkirakan.   46

c. Menutup penghindaran pajak dari praktik transfer pricing. Belum ada data resmi 

berapa potensi pajak yang hilang dari praktik ini.   Namun pemerintah telah 47

mengantisipasi dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43/PJ/2010. 

Hal mendesak yang perlu segera dituntaskan adalah penempatan intelijen pajak di 

negara-negara lain yang memiliki hubungan bisnis dengan Indonesia, khususnya tax 

haven countries ( negara surga pajak ) dan menjalin kerjasama antarnegara untuk 

mengurangi risiko transfer pricing. 

d. Pajak dari ekonomi bawah tanah ( underground economy ). Ekonomi bawah tanah 

adalah kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindari pajak. Jika 

 M. Ikhsan, et.all., The New Indonesian Tax Reform Initiatives: Mediating Two Competing Proposals, LPEM UI, 46

2005., hlm. 14. 

 Pengamat perpajakan Narliswandi Piliang memperkirakan potensi pajak sebesar Rp 1.300 trilyun ( bdk. Panca 47

Pramudya, Pendanaan Pembangunan , hlm. 43 ).
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mengacu pada hasil penelitian Enste dan Schneider  %tase kegiatan ekonomi bawah 48

tanah di Negara berkembang mencapai 35-44 % GDP. Jika menggunakan data GDP 

2009 ( Rp 5.474 trilyun ), maka dengan menggunakan angka 35 % sektor ini memiliki 

omset Rp 1.916 trilyun. Terhadap sector ini secara inovatif dapat diusulkan 

pengampunan pajak ( tax amnesty ) dan kemudian hasilnya diadministrasikan dengan 

baik untuk dijadikan benchmark pemenuhan kewajiban perpajakan berikutnya. 

e. Pajak dari sektor informal, yaitu perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan 

secara perorangan. Menurut UU PPh, orang pribadi dengan peredaran usaha di bawah 

Rp 4,8 milyar dapat menghitung pajak terutang dengan norma penghitungan 

penghasilan neto. Kemudahan ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan 

perpajakan bagi wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan. 

Dalam praktiknya kepatuhan perpajakan sektor ini masih sangat rendah. Salah satu 

penghambat justru batasan pengusaha kecil yang diperbolehkan tidak menjadi 

Pengusaha Kena Pajak yang harus memungut PPN yaitu Rp 600 juta. Akibat 

kebijakan yang tidak sinkron ini, wajib pajak sektor informal cenderung melaporkan 

omset di bawah Rp 600 juta agar tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dampaknya 

adalah PPh yang dibayar terlalu rendah. 

f. Pemanfaatan data pihak ketiga. Belum terhubungnya berbagai institusi secara online 

dan belum optimalnya pelaksanan Pasal 35A UU KUP yang mewajibkan instansi 

pemerintah, lembaga, asosiasi, atau pihak lain memberikan data kepada Ditjen Pajak 

menjadi kendala besar. Padahal jika ini dilaksanakan sangat mudah menjaring potensi 

pajak, misalnya dari transaksi sektor keuangan, pembelian barang-barang mewah, Ijin 

Mendirikan Bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, dan sebagainya. 

g. Kebocoran Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ). Sejak diperkenalkan secara luas oleh 

IMF kepada negara berkembang, PPN diterapkan secara luas di dunia. Maka jika PPN 

dianut oleh sebagian besar negara di dunia, pertama-tama bukan karena jenis pajak ini 

 Erwin Silitonga, Bisnis Indonesia, 6 Maret 2006, Parthasaranthi Shome, ‘The control of tax evasion and the role 48

of tax administration’, dalam Luigi Bernardi, Angela Fraschini, dan Parthasarathi Shome, Tax Systems and Tax 
Reforms in South and East Asia, Routledge, 2006hlm. 41.
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telah teruji melainkan karena dibawa oleh lembaga internasional. Pemberlakuan yang 

terlalu cepat dan segera meluas tidak mempertimbangkan kerumitan penerapan di 

lapangan. PPN mengandaikan administrasi perpajakan yang baik, di samping itikad 

baik dari wajib pajak. Dalam kenyataannya, kebocoran PPN akibat banyak wajib 

pajak tidak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak, melakukan transaksi di 

pasar gelap, dan restitusi fiktif tetap marak terjadi. Malaysia yang menerapkan model 

Pajak Penjualan dapat bersaing dalam mengumpulkan pajak dengan Thailand yang 

menerapkan PPN.  49

h. Mewacanakan pajak kekayaan ( property tax ). Secara formal Pasal 4 ayat (1) huruf p 

UU PPh mengatur pengenaan pajak terhadap tambahan kekayaan neto yang belum 

dikenakan pajak. Namun dalam praktiknya aturan ini sulit dilaksanakan. Hal yang 

menghalangi misalnya daluwarsa penetapan pajak dengan cara mengasalkan 

perolehan harta ke masa lalu. Meskipun pernah dikeluarkan kebijakan sunset policy, 

yaitu penghapusan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melakukan 

pembetulan SPT, ditengarai jumlah pajak terutang yang dibayar tidak sebanding 

dengan jumlah tambahan harta kekayaan yang dilaporkan.  

i. Inovasi pengenaan pajak bidang ekstraktif. Dalam praktiknya sektor usaha ekstraktif 

rawan manipulasi laporan keuangan padahal penghitungan omset berdasarkan hasil 

produksi relatif mudah dilakukan dengan mencari data pembanding usaha sejenis di 

dalam maupun di luar negeri. Untuk menghindari manipulasi pajak dan 

mempermudah pemajakan, terhadap sector ini dapat dikenakan PPh final dengan tarif 

yang diperoleh dari perhitungan yang cermat. 

Merancang Agenda Aksi dalam Civil Society 

Kita telah melihat pentingnya pajak dalam konstelasi sosial-ekonomi-politik sekaligus, 

baik dalam skala nasional maupun global. Memperluas asumsi, definisi, dan cakupan analisis 

 Luigi Bernardi, Angela Fraschini, dan Parthasarathi Shome (eds.), Preface, dalam Tax Systems and Tax Reforms in 49

South and East Asia, Routledge, 2006 hlm. xxv.
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membantu kita merumuskan satu cetak biru reformasi perpajakan yang menyeluruh, adil, dan 

menjamin kontinuitas.  Pijakan yang kuat pada prinsip-prinsip demokrasi akan melahirkan sistem 

perpajakan yang kuat dan akuntabel. Dan model asuransi dalam bingkai negara kesejahteraan 

yang ditopang civil society dalam perspektif jejaring global tampak menjanjikan. Berdasarkan 

refleksi atas praktik yang ada dan kemendesakan aksi, beberapa agenda berikut dapat 

dilaksanakan dalam relasi negara-warganegara. 

1. Pengawasan proses politik dalam penyusunan UU Perpajakan. Kelompok civil society 

harus lebih pro aktif mendesak transparansi proses penyusunan RUU Perpajakan berikut 

berbagai aturan pelaksanaannya. Secara formal agenda ini memperoleh legitimasi dari 

Pasal 23A UUD 1945 dan sila kelima Pancasila. 

2. Menyeret isu pajak menjadi isu publik, misalnya dalam kampanye Pilkada, Pilpres, atau 

Pemilu Legislatif untuk memastikan konsep kebijakan, strategi, dan mutu akuntabilitas 

sebagai bagian kontrak politik. Salah satu langkah praktis adalah pewajiban calon 

pemimpin politik mempresentasikan makalah tentang visi penerimaan negara khususnya 

perpajakan berikut rencana penggunaannya. 

3. Membentuk jejaring civil society yang memiliki fokus pada pemberdayaan dan 

penyadaran masyarakat sebagai komunitas pembayar pajak yang sadar akan hak, 

kewajiban, dan tanggung jawabnya. Jejaring ini sekaligus memiliki fungsi pengawasan 

terhadap kinerja parlemen dan pemerintah sekaligus. Cetak biru jejaring ini dapat 

mengadaptasi kesuksesan LSM Tax Justice Network yang berhasil melindungi negara 

berkembang dari praktik penghindaran pajak yang mempermiskin serta mendorong 

penciptaan sistem perpajakan yang adil. Dengan bargaining position yang kuat, tak 

mustahil gerakan ini mendorong civil disobedience. 

4. Menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai bahan kampanye yang luas, misalnya 

meniru gerakan PublishWhatYouPay, sebuah gerakan civil society yang mendorong Tax 

Return ( SPT ) dapat diakses oleh publik. Pasal 34 ayat (3) UU KUP memungkinkan 

langkah pembukaan isi SPT untuk kepentingan publik. Isi SPT yang tidak sesuai dengan 

kondisi sebenarnya dapat menjadi salah satu alasan pengguguran kandidat. 
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5. SPT yang dapat diakses dan diperbandingkan memampukan kita menyusun database dan 

menghitung apa yang kini terkenal dengan istilah Plato Index, yaitu besaran yang 

dihasilkan tidak hanya membandingkan penerimaan pajak dengan GDP, melainkan 

memasukkan komponen income shares ( kelompok penerima penghasilan ), koefisien 

Gini, proporsi pajak langsung terhadap pendapatan negara, untuk mendeteksi perilaku 

penghindaran pajak oleh orang pribadi atau perusahaan pada tingkat penghasilan yang 

sama. 

6. Kebenaran pelaporan pajak juga menjadi prasyarat bagi calon pejabat publik, termasuk 

perusahaan-perusahaan yang bercorak manufaktur dan memanfaatkan fasilitas publik. 

7. Inventarisasi output redistribusi sumber daya ekonomi yang berkeadilan dengan 

memperhatikan faktor sosial, politik, dan budaya. Caranya melalui participatory 

budgeting . Aktivitas dapat dimulai sejak penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah          ( 

DIM ) dan Daftar Isian Proyek ( DIP ) dalam RAPBD/N, pengesahan, hingga 

pelaksanaan, sehingga uang pajak dipastikan digunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

8. Penyusunan daftar jaminan sosial atau kapabilitas yang menjadi barang publik dan akan 

mendapatkan pendanaan dari pajak yang dibayar.  

9. Pajak  - dalam konstruksi demokratis – dapat menjadi agenda kontestasi kepentingan 

untuk memperjuangkan keadilan, perlakuan setara demi kebaikan bersama. Atau dalam 

refleksi filsafat agonistik, pajak dapat mengisi kekosongan celah yang tertinggal pasca 

hilangnya kelas dalam pengertian tradisional  ( politics without frontiers ).  Pajak dapat 50

menyatukan berbagai kekuatan dalam masyarakat yang memiliki kepentingan sama, 

seperti kaum buruh yang membutuhkan jaminan sosial, pelajar dan mahasiswa yang 

memerlukan jaminan pendidikan, kaum miskin yang harus memikirkan biaya kesehatan, 

masyarakat perkotaan yang dimiskinkan oleh pembangunan dan membutuhkan rumah 

tinggal yang layak, masyarakat pinggiran dan pedalaman yang tidak menikmati 

pemerataan pembangunan, pegawai negeri yang dikooptasi, kaum perempuan yang 

 Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, Verso, 2000 [1985], khususnya Bab I dan 50

Bab II.
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didiskriminasi, minoritas yang dinomorduakan, kelompok usaha dan industri  kecil dan 

menengah, yang  dan sebagainya. Perluasan agen ini juga diikuti perluasan lokus gerakan, 

tidak terbatas pada sektor perkotaan, tapi juga pedesaan, bidang industri, pertanian, dan 

perikanan, LSM, lembaga keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, serikat pekerja, 

lembaga adat, dan sebagainya. 

Refleksi Penutup 

Apa yang coba ditelisik dalam paparan ini pastilah hanya sedikit dari begitu banyak isu 

yang dapat dielaborasi dari pajak. Setidaknya paparan ini berusaha menyeret isu pajak ke dalam 

kontestasi ideologis yang seringkali tidak disadari dan karenanya dianggap tidak ada. Visi 

egalitarianisme – dalam corak ex ante equality – dapat mempertahankan posisinya dan dalam 

taraf tertentu dalam memberi legitimasi bagi sistem perpajakan yang lebih adil dan setara. 

Pemodelan sistem perpajakan dengan metafor asuransi juga memungkinkan membangun sistem 

perpajakan yang kokoh di atas tegangan diskursif negara yang membutuhkan uang pajak dan 

warganegara yang memerlukan jaminan sosial. Dengan bertumpu pada prinsip penghargaan pada 

keunikan individu dan peletakan tanggung jawab personal bagi pengembangan diri, sistem ini 

tidak menindas individu tapi sebaliknya memerdekakannya. Apa yang dibutuhkan untuk tumbuh 

disediakan sendiri melalui fungsi fiskal negara dan dalam kesadaran kolektif bahwa pajak yang 

dibayar juga ditujukan bagi orang lain sesama warganegara.  Karenanya solidaritas sosial 

tetaplah terjaga, bahkan terpupuk subur. Akhirnya ditunjukkan beberapa solusi struktural dan 

strategis untuk membangun sistem perpajakan yang berkelanjutan ( sustainable ), termasuk 

bagaimana sistem ini harus terlibat dalam kancah global. 

Benarlah adagium kuno, bahwa hanya dua hal yang pasti dalam hidup ini yakni kematian 

dan pajak, bahkan Benjamin Frankin pernah memelesetkannya menjadi kematian dan reformasi 

pajak. Sedemikian penting pajak dalam mempengaruhi dunia pemikiran dan alam kehidupan 

intelektual, bahkan sejarawan ekonomi Joseph Schumpeter pernah melontarkan ungkapan 
Jiwa manusia, tingkat budayanya, struktur sosial, kebijakan politik yang dipraktikkan – semua itu 
dan bahkan selebihnya ditulis dalam sejarah perpajakannya, yang muncul dalam tiap frase. Siapa 
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saja yang mengetahui bagaimana mendengarkan pesan ini dapat membedakan gelegar petir 
sejarah yang lebih nyaring dibandingkan tempat mana pun.   51

Boleh jadi Schumpeter berlebihan, tetapi itulah yang terjadi. Pajak yang dalam sejarahnya 

mencatat peran sedemikian penting – entah hitam atau putih – hampir saja dilupakan dan 

dibenamkan dalam kubangan sentimen ideologis yang dangkal. Ketika kini dicoba meniliknya 

secara berbeda, ternyata pajak adalah warisan kuno yang sangat aktual dan menemukan 

aktualisasinya di tengah bangsa manusia yang terseok mencari makna hidupnya. Jika pajak 

adalah cita-cita bersama, maka sungguh pantas ia bersekutu dengan ideologi yang mengusung 

cita-cita pemuliaan hidup bersama, dan tentu bukanlah sembarang hidup bersama, melainkan 

hidup bersama secara baik dan bermartabat, atau dalam bahasa politik seringkali disebut Negara 

Kesejahteraan ( welfare-state ).  

Semua itu pada akhirnya mengandaikan kondisi hidup yang memungkinkan manusia 

merealisasikan segenap potensi dirinya sekaligus dijamin hak dasarnya, termasuk harkat dan 

martabatnya sebagai manusia. Dan apa yang di bagian awal tulisan ini tampak berserak dan 

menjadi paradoks dalam kehidupan bangsa ini, kini dapat menemukan kunci penyelesaiannya. 

Kualitas hidup yang baik, kehidupan politik yang sehat, ketimpangan yang semakin kecil, angka 

kemiskinan yang ditekan, dan jaminan sosial yang memadai. Di antara tegangan individualitas 

dan sosialitas, serta  himpitan pasar dan negara, toh kita masih mampu mendapat lubang angin 

untuk sekedar menghela nafas seraya memimpikan harapan hidup yang lebih baik, dan secara tak 

terduga itu dapat dimulai dari sesuatu yang jelas saya dan Anda tak pernah menyukainya: pajak. 

 Joseph Schumpeter, sebagaimana dikutip dari Issac William Martin, Ajay K. Mehrotra, dan Monica Prasad, The 51

Thunder of History: The Origins and Development of the New Fiscal Sociology, : Taxation in Comparative and 
Historical Perspective, Cambridge University Press,2009 
dalam , hlm. 1.
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