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Swantara menerima artikel dan opini dari luar
Lemhannas RI dan akan dimuat apabila
sesuai dengan kebijakan redaksi

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
kehendak-Nya, Majalah Triwulan Lemhannas RI “Swantara” edisi empat
belas bulan September 2016 dapat kembali hadir di tengah pembaca.
Pada edisi kali ini, redaksi mengangkat laporan utama dengan topik
“Taat Pajak Perkuat Ketahanan Ekonomi Bangsa”. Topik ini tentu sangat
menarik bagi pembaca lantaran menyangkut keberlangsungan sebuah
negara, dalam artian kesejahteraan bangsa. Sebagai bangsa besar yang terus
giat dalam pembangunan, kesadaran akan membayar pajak menempati
peran yang besar.
Pada umumnya, tema di edisi ini mengulas soal perpajakan nasional,
permasalahan, dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Selain itu, akan dibahas juga soal penguatan nasionalisme warga negara
Indonesia dan ketahanan nasional lewat peningkatan ketaatan pajak WNI.
Masih banyak ditemukannya wajib pajak yang belum menyetor
pajaknya menjadi isu utama yang diangkat. Hal ini pun tengah menjadi
perhatian penuh pemerintah, bahkan seluruh lapisan masyarakat. Tak
sekadar penanaman kesadaran dan pengetahuan tunggal, hal-hal semacam
perbaikan di lini vital seperti sumber daya manusia hingga elemen
pendukung seperti infrastruktur dan metode pengumpulan pajak dikupas
tuntas dalam majalah edisi ini.
Dalam perspektif ketahanan nasional sendiri pun, pajak memiliki andil
tak ringan. Terlebih penerimaan pajak bisa juga jadi kunci Indonesia agar
mampu bersaing dengan kompetitor.
Edisi ini pun diperkuat dengan wawancara eksklusif dengan beberapa
narasumber seperti Menteri dari Kabinet Kerja, pengamat, dan para Tenaga
Ahli di bidangnya. Tak ketinggalan, beberapa masukan dari peserta dan
alumni pendidikan Lemhannas yang juga ikut mengisi edisi ini dengan
tujuan membangun kesadaran bersama untuk membayar pajak.
Selamat membaca dan semoga bermanfaat,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om Shanti Shanti Shanti Om.
Pemimpin Redaksi
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SUARA PEMBACA
Basmi Situs Pornografi dan Judi

Tak bisa dianggap remeh memang bahwa kejahatan
siber kian merebak di Asia. Apalagi Indonesia disebut berada
di peringkat 26 secara global yang paling banyak menerima
serangan siber. Jika melihat besarnya pasar Indonesia saat
ini, bukan tidak mungkin kalau ancaman serangan siber
akan semakin besar.
Saya rasa tema yang diambil Majalah Swantara pada
edisi April-Juni perlu diikuti media lainnya. Sosialisasi
akan adanya perang proksi perlu ditambah frekuensinya.
Tidak sekadar untuk menambah wawasan namun juga
agar masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam memberikan
segala informasi data pribadinya.
Pasalnya, pelaku kejahatan siber bahkan sudah mampu
menjamah perangkat ponsel. Seperti yang diketahui,
terkadang kita terlalu asik mengunduh segala aplikasi baru
yang tersedia di Android. Padahal bisa saja satu dari sekian
tadi digunakan penjahat untuk merebut data informasi
yang bisa disalahgunakan. Terlebih lagi kini makin banyak
aplikasi yang tanpa disadari mengandung ransomware dan
malware.
Sejumlah kasus kerap terjadi di Malaysia, Thailand, dan
Singapura. Berbagai modus operandi seperti pencurian
identitas akun bank sampai perampokan ATM pun makin
inovatif. Jadi sosialisasi pemahaman soal proksi memang
patut dikedepankan.
Indra Arifin
Kemayoran, Jakarta

Dalam majalah Swantara edisi April-Juni, rubrik Laporan
Utama, ada ulasan berjudul “Ruang Siber dan Proksi.” Di
dalamnya ada pernyataan yang mengatakan bahwa motif
proksi tak melulu ekonomi. Saya pun melihatnya demikian.
Menurut saya, jumlah motif terbesar saat ini—yang
memerlukan perhatian khusus dari pemerintah—
adalah maraknya situs pornografi dan judi. Hal ini sudah
menjangkiti secara serius di sejumlah daerah.
Saya tinggal di Bekasi dan pernah mengunjungi
warung internet untuk mengirim surat elektronik. Ketika
masuk saya kaget begitu banyak anak sekolah yang masih
mengenakan seragamnya tengah asik mengakses situs
pornografi. Beberapa yang lain, ada juga anak-anak muda
yang tampak fokus menatap layar judi online.
Apa yang saya lihat tentu sangat meresahkan. Pemuda
yang notabene adalah generasi penerus bangsa justru
menghabiskan waktu produktifnya hanya untuk itu.
Tak bisa dibayangkan bagaimana bila situasi ini terus
berkembang. Apalagi tingginya angka kriminalitas dari
asusila pasti berawal dari maraknya pornografi. Akan
seperti apakah masa depan bangsa ini?
Terus basmi pornografi dan judi online, Pak Presiden!
Erlinda Pamungkas
Bekasi

INOVASEE.COM

Bahaya Kejahatan Siber

Bagi yang ingin memberikan tanggapan tentang
Majalah Swantara ini, dapat mengirimkan Suara Pembaca
kepada Redaksi melalui email

humas@lemhannas.go.id.
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SEJARAH

DARI UPETI
KE SISTEM PAJAK
MODERN
Sejarah pungutan atau perpajakan di Indonesia mempunyai cerita tersendiri. Meski
tidak setua peradaban-peradaban dunia seperti Mesir Kuno dan Yunani Kuno, sekitar
seribu tahun yang lalu sistem pungutan di Nusantara sudah tergolong kompleks.

B

Prasasti itu sangat tua, dibuat sekitar tahun 837 Saka
atau dalam penanggalan masehi bertarikh 915 M, berjarak
1.101 tahun dari masa sekarang. Sepintas bentuknya
menyerupai nisan. Namun, batu tersebut terlalu besar
untuk sebuah nisan, yakni dengan ketinggian sekitar 94
cm, lebar 72 cm, dan ketebalan 18 cm. Kedua belah sisinya
berpahatkan aksara Pallawa dengan rincian 30 baris di sisi
depan dan 31 baris di sisi belakang. Prasasti ini ditemukan
di desa Singosari, Jawa Timur.

IJZERENEEUW.NL

ATU-BATU berukir tersimpan rapi di gedung
Arca Museum Nasional Indonesia. Jumlahnya
banyak. Masing-masing berasal dari zaman
kerajaan tertua di Jawa, Tarumanegara, hingga
kerajaan Majapahit. Isinya pun beragam,
dari hanya berisi berita soal daerah kekuasaan, sistem
perpajakan, hingga silsilah raja-raja di suatu kerajaan.
Salah satu batu-batu berukir yang menarik adalah prasasti
Sugih Manek.
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atau kerajaan kecil yang tunduk
kepada kerajaan besar.
Dalam buku Sejarah Nasional
Indonesia jilid 2, setiap daerah memiliki
jalur birokrasi yang menghubungkan
penguasa lokal hingga ke raja. Dalam
kerajaan Mataran Kuno, jalur birokrasi
ini juga berkaitan dengan pungutan
pajak yang dikenakan penduduk
de
sa untuk kerajaan. Penguasapenguasa desa atau disebut watak
akan memungut langsung kepada
penduduk desa setelah itu diserahkan
kepada para penguasa daerah (rakai,
pamgat, dan samya haji). Lantas para
penguasa desa mempersembahkan
hasil pungutan upeti kepada sang raja
sebagai bukti kesetiaan.
Pungutan itu bisa berupa hasil
bumi, seperti yang tertera dalam
prasasti Sugih Manek. Pada bulan Asuji
dan Karttika (Oktober-November),
pengumpulan upeti dilangsungkan.
Di tingkat desa, petugas pengumpul
pajak disebut sebagai pangurang,
sementara di tingkat kerajaan diurus
oleh pangkur, tawan, dan tarip. Ada
pula petugas yang hanya mengurusi
pajak hasil bumi, biasa disebut sebagai
wilang wanua dan hasil pajak tersebut
biasa disebut pangguhan.

SINGOSARI.INFO

Adalah JLA Brandes—arkeolog
Belanda—yang pertama kali menafsir
huruf-huruf lama tersebut dan diter
bitkan dalam Oud-Javaansche Oorkonden
(OJO) pada 1913, delapan tahun setelah
Brandes meninggal. Damais, arkeolog
Perancis, juga pernah membaca ulang
prasasti Sugih Manek. Secara ringkas
prasasti itu bercerita tentang pemberian
anugerah dari Sri Maharaja Sri
Daksottamabahubajrapratipaksaksaya
kepada Rakai Kanuruhan untuk
menjadikan desa di daerah Limus dan
Tampuran sebagai daerah perdikan
untuk bangunan suci di Sugih Manek.
Lantas apa yang menarik? Selain
anugerah dari Raja, prasasti itu juga
berisi aturan tentang penyerahan
hasil bumi yang dipanen di desa itu
kepada sang raja. Nah, di sinilah letak
keistimewaan prasasti Sugih Manek.
Prasasti ini berisi sistem perpajakan
tradisional yang dijalankan kerajaan
Mataram Kuno di Indonesia, 1.101
tahun yang lalu.
Sejarah pungutan atau perpajakan
di Indonesia mem
punyai cerita ter
sendiri. Meski tidak setua peradabanperadaban dunia seperti Mesir Kuno
dan Yunani Kuno, sekitar seribu tahun
yang lalu sistem pungutan di Nusantara
sudah tergolong kompleks. Salah satu
objek pungutan yang dikenakan oleh
penduduk kerajaan adalah penyerahan
hasil bumi, seperti yang terpahat dalam
prasasti Sugih Manek.
Lalu bagaimanakah sistem per
pajakan dalam kerajaan kuno di Nu
santara?
Di Nusantara, sistem pungutan
ini dahulu kala dikenal dengan upeti.
Secara etimologi, kata “upeti” berasal
dari bahasa Sanskerta, utpatti. Dalam
sistem pemerintahan tradisional ke
rajaan-kerajaan di Nusantara, u
pe
tiadalah harta yang diserahkan
kepada satu pihak kepada pihak lain
sebagai tanda pihak yang membayar
tunduk dan setia kepada pihak yang
menerima. Bisa juga upeti ini sebagai
tanda kehormatan. Pihak pembayar
bisa berupa penduduk suatu kerajaan

Selain pajak hasil bumi atau
pangguhan, rakyat juga dikenakan
pungutan-pungutan lain seperti, pajak
tanah, pajak hasil perdagangan, dan
pajak hasil kerajinan. Ada pula pajak
yang dikenakan untuk orang asing
yang sedang singgah di kerajaan.
Selain berupa pungutan harta, rakyat
juga diwajibkan untuk kerja bakti dan
memberi bunga pada waktu-waktu
tertentu.
Besaran pajak hasil perdagangan
(masamwyawahara) dan hasil kerajinan
(misra) tidak diketahui secara pasti.
Dalam prasasti Linggasuntan (851
Saka), misalnya, tak ada aturan secara
pasti soal jumlah pungutan pajaknya.
Dalam prasasti itu hanya tertera
volume maksimal perdagangan yang
dibebaskan dari pungutan pajak.
Misalnya, untuk perdagangan kerbau
di bawah 30 ekor tidak dikenakan
pajak. Demikian juga untuk sapi (40
ekor) dam kambing (80 ekor).
Untuk hasil kerajinan pun sama,
tak ada sumber yang menyebutkan
secara pasti berapa persen pungutan
yang harus disetorkan kepada watak
dari hasil kerajinan. Dalam prasasti
Linggasuntan
pula
diterangkan
hasil pungutan dari pengrajin akan
dibagi kepada tiga instansi berbeda.
Pertama, sepertiga hasil pungutan
dari pengrajin akan ditujukan kepada
pengurus candi atau bangunan suci di
daerah pengrajin itu tinggal. Kedua,
ditujukan kepada pengelola desa.
Dan, ketiga disetor untuk kas kerajaan
pusat. Dalam kasus tertentu, bisa juga
seluruh hasil pungutan itu ditujukan
untuk
bangunan
suci
sebagai
persembahan kepada bhatara.
Prasasti Watukura, Panggumulan,
dan Poh merinci siapa saja yang
di
kenakan pajak oleh kerajaan.
Yang pertama adalah wargga kilalan
atau penduduk asli desa. Selain
wargga kilalan, warga asing juga
dikenakan pajak. Warga asing yang
kerap datang pada masa kerajaan
Mataram Kuna adalah orang India
(kling, aryya, pandikira, drawida), Sri
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Langka (singhala), Vietnam (campa),
dan Kamboja (kmir). Selain itu, juga
dirinci profesi yang dikenai pungutan
pajak, seperti pemimpin pasukan
perang (sena mukha), nahkoda kapal
dagang (hawang), penabuh gendang
(mapadahi), penari (kicaka), dalang
(awayang), penari topeng (atapukan),
dan pelawak (abanol).
Dalam
masyarakat
kerajaan
Mataram Kuno, juga dikenal kerja
bakti dan pungutan berupa bunga.
Kewajiban
kerja
bakti
(gawai)
diterapkan di tiap desa tiap tahunnya.
Setiap desa diwajibkan mengerahkan
sejumlah warga untuk melakukan
kegiatan demi kerajaan. Biasanya,
berupa pembangunan jalan, sistem
irigasi, ataupun bangunan suci.
Demikian juga dengan persembahan
bunga (pengraga sekar). Persembahan
bunga diwajibkan setiap keluarga di
desa dan diserahkan kepada bulan
Jyestha (Juni) dan Caitra (April), serta
biasanya diserahkan ketika bulan
purnama kepada pemuka-pemuka
keagamaan di candi tiap desa.
Sistem perpajakan peninggalan era
kerajaan Mataram Kuno ini bertahan
cukup laman. Pada masa kerajaan
Airlangga, suksesor kerajaan Mataram
Kuno di Jawa Timur, masih menerapkan
sistem perpajakan yang mirip dengan
kerajaan pendahulunya. Begitu pun
juga di kerajaan Majapahit hingga era
kesultanan Islam di kerajaan Mataram
Islam. Ramainya jalur perniagaan laut
lantas memunculkan sistem tol yang
dikenakan kapal-kapal yang hendak
bersandar di pelabuhan. Sistem ini
memang sudah diperkenalkan dan
menjadi penghasilan utama kerajaan
Sriwijaya pada abad ke-8. Kerajaankerajaan yang berbasis perdagangan
antarpulau menerapkan sistem tol ini,
seperti pada masa kerajaan Majapahit.
Sistem perpajakan tradisional ini
pun lantas pudar setelah bangsa Eropa,
seperti Inggris dan Belanda, mulai
menancapkan sistem pemerintahan
kolonial di Hindia. Meski demikian,
sistem pajak tradisional seperti
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pungguhan tidak hilang begitu saja.
Gubernemen Hindia Belanda masih
menerapkan sistem itu bagi petani
tradisional di Jawa, namun dengan
sedikit modifikasi.

Pajak di Era Kolonial
Kedatangan bangsa Eropa ke
Nusantara menandakan era baru.
Setelah
kemunduran
kerajaan
bercorak Hindu Budha dan digantikan
kesultanan-kesultanan Islam, perda
gangan antarpulau semakin maju
dengan komoditas utamanya: rem
pah-rempah. Berkat aroma wangi
rempah-rempah Nusantara, bangsa
Eropa berlomba-lomba mendirikan
armada dagang disertai kapal-kapal
mencari kepulauan penghasil bumbu
surgawi yang bernilai tinggi di Eropa.
Dari Portugis, Spanyol, Inggris (EIC),
dan Belanda (VOC) saling sikut untuk
memonopoli hasil bumi Nusantara ini.
Tak ada sistem perpajakan rapi
pada masa itu. Sebab, bangsa Eropa

belum menancapkan kekuasaannya.
Pada abad ke-15 hingga 18, kesultanankesultanan Islam masih memegang
panji-panji kekuasaan, sementara
bangsa Eropa menjadi mitra dagang,
seperti bangsa India, Arab, dan Cina.
Lambat laun, setelah era perniagaan
mundur, kesultanan Islam mulai
kehilangan wilayah, dan kantor
dagang seperti VOC bangkrut serta
diambil alih pemerintah pusat,
Nusantara benar-benar menjadi ta
nah koloni yang diatur langsung
oleh kerajaan pusat di Eropa. Pada
awal abad ke-19, Belanda dan Inggris
bergantian memeras tanah jajahan
Hindia.

***

Pada
1811,
Inggris
berhasil
merengsek masuk melalui Tangerang.
Pasukan Hindia Belanda yang waktu
itu merupakan bagian dari Prancis
tak kuasa membendung. Belanda

menyerah.
Kekuasaan
pun diserahkan kepada
Inggris. Sir Stamford Raffles
ditunjuk sebagai Letnan
Jenderal yang memerintah
Hindia. Kedatangan Raffles
membawa banyak perubahan.
Sistem
pemerintahan
dire
formasi. Pemerintah Inggris pun
menerapkan sistem sewa tanah
(landrente) dan pajak rumah tinggal
(tenement tax) bagi penduduk pribumi.
Sistem ini bertahan hingga Inggris
mengembalikan kekuasaan Hindia ke
Belanda setelah perang Napoleon di
Eropa usai, pada 1816.
Pemerintah Kerajaan Belanda
masih meneruskan peninggalan-pe
ninggalan Inggris. Pajak rumah tinggal
dan sewa tanah tetap dijalankan,
namun diperluas bagi penduduk
nonpribumi. Pajak hasil usaha juga
diperkenalkan. Para petani pribumi
tidak dikenai pajak ini karena sudah
dikenakan pajak tanah. Penduduk

nonpribumi yang berdagang dike
nakan pajak hasil usaha ini. Pada
1839, setoran minimum untuk pajak
hasil usaha sebesar 1 gulden.
Waktu itu kekuasaan Belanda
di Nusantara hanya sebatas Batavia,
Priangan, dan Maluku. Wilayah
Mataram Islam di Jawa Tengah dan Jawa
Timur masih diakui kedaulatannya
oleh Belanda. Namun, setelah Perang
Diponegoro yang melelahkan dan
menguras banyak kas Belanda (18301834), wilayah Mataram susut hingga
daerah yang kini dikenal Yogyakarta
dan Solo saja. Belanda pun menguasai
sebagian besar wilayah pesisir dan
pedalaman Jawa, hanya menyisakan
Yogyakarta dan Solo untuk wilayah
Mataram.

ID.DBPEDIA.ORG
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Nah, pada 1834 inilah setelah
mempelajari dengan seksama sistem
pungguhan yang sudah berjalan
berabad-abad, pemerintah kolonial
menerapkan sistem pajak hasil bumi
baru. Sistem ini dikenal dengan
Cultuurstelsel.

Cultuurstelsel
Kemenangan
dalam
Perang
Diponegoro (1830-1834) membawa
dampak positif dan negatif bagi
Belanda.
Positifnya,
cengkraman

kekuasaan Belanda di Jawa semakin
luas dan kini sudah mencaplok
sebagian besar kekuasaan Mataram.
Negatifnya, kas negara kosong. Sebesar
20 juta gulden menguap untuk biaya
perang Jawa dan Minangkabau pada
periode itu. Namun, Belanda tak
hilang akal. Gubernur Jenderal baru
diangkat. Misinya menambal bolongbolong kas Kerajaan.
Van den Bosch pun mempelajari
sistem perpajakan terutama sistem
pungguhan (pajak hasil bumi) dan gawai
(kerja bakti) yang sudah mengakar
dalam masyarakat desa di Jawa. Oleh
van den Bosch, sistem itu dimodifikasi
demi menambal kekosongan kas
Kerajaan Belanda.
Sebelumnya,
sistem
pungguhan
ini mewajibkan tiap petani desa
menyerahkan sebagian hasil tani
kepada kepala desa dan diteruskan
hingga ke pemerintah pusat kerajaan.
Lewat tangan besi van den Bosch, sistem
itu diubah. Bukan lagi menyerahkan
sebagian hasil tani yang ditanam
oleh petani melainkan mewajibkan
petani menyisihkan lahannya, sekira
20%, untuk ditanami varietas yang
sedang laku keras di pasaran Eropa,
yakni kopi, tebu, dan nila. Apabila
penduduk desa tak mempunyai
lahan, mereka diwajibkan mengganti
seserahan itu dengan kerja bakti selama
65 hari dalam setahun di perkebunan
milik Gubernemen. Inilah praktik
Cultuurstelsel yang dalam kaca mata
sejarawan Belanda dianggap sebagai
sistem budi daya, sementara sejarawan
Indonesia mencatatnya sebagai tanam
paksa.
Praktik Cultuurstelsel ini diatur
dalam Staatbald (Undang-Undang) No.
22 Tahun 1834. Aturannya sebagai
berikut. Pertama, persetujuan-per
setujuan akan diadakan dengan pen
duduk a
gar mereka menyediakan
sebagian dari tanahnya untuk pe
nanaman tanaman ekspor yang
dapat dijual di pasaran Eropa. Kedua,
tanah pertanian yang disediakan
penduduk untuk tujuan tersebut tidak
SWANTARA NO. 18 TAHUN V/SEPTEMBER 2016
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boleh melebihi seperlima dari tanah
pertanian yang dimiliki penduduk
desa.
Ketiga, pekerjaan yang diperlukan
untuk menanam tanaman tersebut
tidak boleh melebihi pekerjaan untuk
menanam tanaman padi. Keempat,
tanah yang disediakan penduduk
tersebut bebas dari pajak. Kelima, hasil
dari tanaman tersebut diserahkan
kepada pemerintah Hindia Belanda.
Jika harganya ditaksir melebihi pajak
tanah yang harus dibayar rakyat,
kelebihan itu diberikan kepada
penduduk.
Keenam, kegagalan panen yang
bukan karena kesalahan petani akan
menjadi tanggungan pemerintah.
Ketujuh, bagi yang tidak memiliki
tanah akan dipekerjakan pada
perkebunan atau pabrik-pabrik milik
pemerintah selama 65 hari setiap
tahun. Terakhir, Pelaksanaan Tanam
Paksa diserahkan kepada pemimpinpemimpin pribumi. Peagawai-pegawai
Eropa bertindak sebagai pengawas
secara umum.
Menurut Sartono Kartodirdjo,
dalam buku Sejarah Perkebunan di
Indonesia (1991), pelaksanaan Tanam
Paksa pada dasarnya melibatkan
berbagai unsur pokok, antara lain
yaitu birokrasi pemerintahan Barat,
para kepala-kepala pribumi, organisasi
desa, tanah pertanian rakyat, tenaga
kerja rakyat, pengusaha dan modal
swasta Barat.
Dalam
perjalanannya,
sistem
ini banyak diselewengkan. Apalagi
Gubernemen
juga
menerapkan
CultuurProcenten kepada para kepala
desa dan bupati untuk memperlancar
kinerja Cultuurstelsel. Cultuur Procenten
merupakan bonus atau perangsang jika
hasil tanaman wajib itu melampaui
target. Guna mengejar bonus itulah,
penduduk desa kerap diperas dan
dipaksa untuk bekerja lebih keras agar
hasil kebunnya melebihi target.
Banyak penduduk yang menderita
dan terkapar. Situasi ini terekam
dalam roman karya Multatuli (Eduard
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Douwes Dekker), Max Havelaar yang
terbit pertama kali pada 1860.
Isi roman tersebut berkisah soal
penderitaan Saija dan Adinda di Lebak
karena Cultuurstelsel.
Bentuk penyelewengan itu di
antaranya (1) perjanjian tersebut
seharusnya dilakukan dengan suka
rela, tetapi dalam pelaksanaannya
dilakukan dengan cara-cara paksaan.
Pemerintah kolonial memanfaatkan
para
bupati
dan
kepala-kepala
desa untuk memaksa rakyat agar
menyerahkan
tanah
mereka,
(2) luas tanah yang disediakan
penduduk lebih dari seperlima tanah
mereka. Seringkali tanah tersebut
sepertiga, bahkan semua tanah desa
digunakan untuk tanam paksa. Hal
itu dimaksudkan antara lain untuk
memudahkan pengerjaan, pengairan,
dan pengawasan, pembagian luas
tanah untuk tanam paksa.
(3) Pengerjaan tanaman ekspor
seringkali jauh melebihi pengerjaan
tanaman padi, misalnya penanaman
nila di daerah Parahyangan, penduduk
di daerah Simpur, misalnya dikerahkan
untuk menggarap perkebunan yang
letaknya jauh dari desa mereka.
Pengerahan tenaga tersebut dilakukan
selama tujuh bulan dan mereka tidak
terurus, sedangkan pertanian mereka
sendiri terbengkalai. (4) Pajak tanah
masih dikenakan pada tanah yang
digunakan untuk proyek tanam paksa.
(5) Kelebihan hasil panen setelah
diperhitungkan dengan pajak tidak
dikembalikan kepada petani. (6)
Kegagalan panen menjadi tanggung
jawab petani. (7) Buruh yang
seharusnya dibayar oleh pemerintah
dijadikan tenaga paksaan, seperti
yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah.
Sebanyak 34.000 keluarga selama
8 bulan setiap tahun diharuskan
mengerjakan tanaman dagang dengan
upah yang sangat kecil. Selain itu,
rakyat harus menyerahkan balok,
bambu, dan kayu untuk pembuatan
bangunan yang akan digunakan untuk
tanaman tembakau.

Hasil
Cultuurstelsel
sungguh
luar biasa. Pada1834, penghasilan
tahunannya saja mencapai 3 juta
gulden.
Tahun-tahun
berikutnya
bahkan meningkat hingga 18 juta
gulden per tahun. Hampir selama 40
tahun sistem ini berjalan, kas kerajaan
Belanda gemuk. Total pendapatannya
mencapai 627 juta gulden. Pada 1870,
praktik ini dihentikan karena banyak
kecaman dari kelompok liberal dan
humanis. Setelah kelompok liberal
menguasai parlemen di kerajaan
Belanda, Staatbald N0. 22 dibatalkan,
dan parlemen mereformasi undangundang agraria. Tujuannya untuk
dibuka selebar-lebarnya pengusaha
partikulir untuk terlibat dalam bisnis
perkebunan di Hindia Belanda.

***

Cultuurstelsel
memang
resmi
dihentikan pada 1870, namun
untuk hasil bumi tertentu napasnya

SEJARAH
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pajak yang tak terkena pajak, yakni
penghasilan di bawah 900 gulden tak
dikenai pajak.
Di sektor badan usaha, Gubernemen
juga sudah menerapkan pajak sejak
1908. Besarannya adalah 3% dari laba
bersih. Sementara penghasilan dari
deviden yang dibagikan ke pemegang
modal pun dikenakan pajak pula dan
masuk ke dalam pajak penghasilan
individu.
Dengan dibukanya liberalisasi sejak
1870, perpajakan di Hindia Belanda
semakin kompleks dan modern.
Aturan-aturan pajak penghasilan
diperketat, dari penghasilan dari
pekerjaan tetap, pendapatan hasil
usaha, dan penghasilan pasif. Dalam
perkembangannya, sistem pajak ini
juga menyasar kepada badan usaha.

diperpanjang, seperti tebu. Liberalisasi
di
Hindia
Belanda
membuat
Gubernemen memeras otak setelah
lenyapnya pundi-pundi gulden via
cultuurstelsel. Hasilnya, pajak hasil
usaha dan tanah dinaikkan.
Pada 1879, pajak paten dikenakan
kepada pengusaha partikulir Eropa
(patenterecht). Pajak ini dikenakan
orang Eropa yang menjalankan bisnis
perkebunan, pertanian, pengolahan,
perdagangan, serta jasa profesional.
Dalam
perkembangannya,
pada
1907, penduduk pribumi yang
menjalankan usaha pun dikenakan
patenterecht. Pajak paten adalah pajak
proporsional dengan tarif 2% dari
penghasilan setelah dikurangi dengan
biaya-biaya yang dikeluarkan dalam
rangka
memelihara
penghasilan
tidak termasuk depresiasi. Ini berbeda
dengan pajak usaha yang dikenakan
pada penghasilan bruto (peredaran
usaha).
Ada sisi menarik dari pajak paten

setelah 1907. Pemerintah mengenakan
pajak
paten
bagi
penduduk
berpenghasilan tetap dan tidak tetap.
Bagi penduduk berpenghasilan tetap,
besaran pajak ditentukan pada awal
tahun dari kira-kira total penghasilan
selama setahun. Sementara itu,
pen
duduk
berpenghasilan
tidak
tetap—biasanya pengusaha—besaran
pajaknya
dihitung
dari
rerata
pemasukan selama tiga tahun sebelum
kena pajak.
Selain patenterecht, pada 1908
pajak penghasilan diperkenalkan
dengan memodifikasi pajak paten.
Pajak penghasilan ini dikenakan
untuk penghasilan dari barang tidak
bergerak, penghasilan dari benda
bergerak, penghasilan dari usaha,
dan penghasilan pasif semisal dana
pensiunan. Padan penghasilan di
masa ini merupakan pajak progresif
artinya pajak akan mengikuti jumlah
pendapatan.
Namun
demikian,
Gubernemen juga menetapkan wajib

***

Perkembangan zaman, sistem
ekonomi,
dan
sosial-politik
menyebabkan perubahan aturan dalam
sistem perpajakan. Gubernemen pun
juga merevisi berkali-kali sistem pajak.
Pada 1920, reformasi pajak pertama
kali dilakukan. Wajib pajak tak lagi
dibeda-bedakan antara pribumi, Asia,
dan Eropa. Besaran setoran pajak pun
tetap menggunakan tarif progresif,
dengan tarif 1% dari total penghasilan
dan untuk penghasilan di bawah 120
gulden tak dikenakan pajak. Untuk
penghasilan lebih dari 180.000 gulden
dikenakan pajak progresif sebesar 25%.
Selanjutnya, perubahan pun terjadi
lagi pada 1925, 1932, 1935, dan 1944.
Setelah Indonesia merdeka, sistem
pajak nasional masih menganut
sistem pajak 1925, 1932, dan 1935
sebagai dasar pungutan pajak. Baru
pada 1949, ordonasi 1944 digunakan
sebagai dasar utama pungutan pajak.
Pada 1951, pajak tanah digabungkan
dengan pajak peralihan 1944. Sampai
terakhir,
sistem
perpajakan
di
Indonesia disempurnakan pada 1983
dan menjadi dasar pungutan hingga
saat ini.
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TAAT PAJAK
PERKUAT
KETAHANAN
EKONOMI
BANGSA
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Tingkat rasio penerimaan
pajak Indonesia semenjak
lima tahun belakangan selalu
berada di level 10-11% dari
PDB. Minimnya kesadaran
warga negara membayar pajak
jadi persoalan serius. Kini
saatnya tingkatkan kembali
kepatuhan wajib pajak.

K

AMIS, 30 Oktober 2014,
selepas mengunjungi pe
ngungsi erupsi Gunung
Sinabung,
Sumatera
Utara, 
Presiden Joko
Widodo langsung mengumpulkan
jajaran menteri bidang perekonomian berkumpul di Istana Negara,
tepat pukul 10 pagi. Semua menteri
bidang ekonomi kabinet kerja sebelum reshuffle datang dikomandani
oleh 
Menko Sofyan Djalil. Para men-

CNNINDONESIA.COM
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teri lain yang hadir adalah Menkeu
Bambang
Brodjonegoro,
Menteri
BUMN Rini Soemarno, Menaker Hanif
Dhakiri, Menteri PU dan 
Perumahan
Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri
Perindustrian Saleh Husin, Menteri

Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri
Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti
Nurbaya Bakar. Mereka seragam, dan
serasi dengan setelan Presiden: kemeja
putih-putih. Salah satu yang dibahas
dalam rapat terbatas kabinet adalah
pajak.
Presiden Jokowi seakan tak ingin
berlama-lama memberikan angin pe
rubahan bagi perekonomian Indonesia.
Memang baru genap sepuluh hari, tapi
soal ekonomi apalagi yang berkaitan
dengan berjalannya program pembangunan yang ia elu-elukan selama
masa kampanye, Nawa Cita, Presiden
tak mau terlambat. Pajak menjadi
sorotan utama, selain subsidi bahan
bakar minyak yang menjadi agenda
rapat terbatas Oktober, dua tahun silam. Menurut Presiden, penerimaan
pajak punya potensi yang cukup besar.
“Masih besar sekali peluangnya,” kata
Presiden dalam rapat terbatas.
Optimisme ini bukanlah tanpa
alasan. Ia pun membeberkan bahwa
masih banyak potensi wajib pajak di
Indonesia yang bisa menjadi penyumbang kas negara. Totalnya setidaknya
mencapai 129 juta jiwa (menengah ke
atas). Dari jumlah tersebut, hanya 27
juta yang sudah terdaftar. Nah, dari kesadaran wajib pajak inilah yang akan
Presiden Jokowi genjot. Targetnya, 16%
dari Produk Domestik Bruto (PDB) angka tax ratio bisa terpenuhi selama lima
tahun masa pemerintahannya.
Presiden Joko Widodo sadar betul
dengan potensi pajak Indonesia. Pembiayaan-pembiayaan untuk program
prioritas bisa dilaksanakan dengan
dana hasil pajak ini. Menteri Bambang
Brodjonegoro bahkan mengungkapkan jika sekitar 80% pembiayaan pembangunan Indonesia bakal disumbangkan dari penerimaan sektor pajak.

Lantas, apa sebenarnya pajak itu? Dan,
seberapa pentingkah pajak bagi warga
negara Indonesia dan juga bagi negara,
sampai-sampai Presiden mengisyaratkan agar menggenjot penerimaan pajak?

Seluk Beluk Pajak
Secara sederhana, prinsip pa
jak
adalah mendistribusikan keka
yaan
dari warga negara yang berpengha
silan lebih kepada warga yang berpenghasilan rendah. Dan, tujuannya
pun sederhana agar penduduk yang
berpenghasilan rendah dapat merasakan fasilitas sama seperti penduduk
berpenghasilan lebih tinggi. Negara sebagai pihak yang menjalankan peme
rintahan mempunyai posisi pen
ting.
Prinsip sederhana tersebut takkan
berjalan jika tak ada campur tangan
negara untuk merumuskan regulasi yang memaksa dan mengikat bagi
tiap warga negara sekaligus penyalur
distribusi dana yang dikumpulkan itu.
Dengan demikian, hubungan sederhana pajak, warga negara, dan negara
bisa bersinambung dan saling berkaitan satu sama lain.
Menurut Prof. Miyasto, Tenaga Ahli
Pengkaji Bidang Ekonomi saat ditemui
di kantornya, filosofi sederhana pajak
itu adalah mendistribusikan kekayaan
dari warga negara yang kaya ke warga
negara yang berpenghasilan rendah.
“Dengan kata lain, filosofi pajak itu
sendiri sebenarnya mengambil dari
orang kaya dan mendistribusikannya
ke orang miskin,” ujarnya.
Beragam kajian telah dilakukan
oleh ahli ekonomi soal pajak. Dari
pengertian sederhana, hingga dari
segi kompleksitas ekonomi dan hukum pun berhasil dihimpun. Menurut
Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang
dikenakan terhadap wajib pajak
(orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara
dengan negara yang digunakan untuk
membiayai berbagai macam pengeluaran publik.
SWANTARA NO. 18 TAHUN V/SEPTEMBER 2016
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PJA. Andriani, guru besar di
niversitas Amsterdam, juga mem
U
berikan pengertian yang hampir sama
dengan McLure. Menurut 
Andriani,
pajak adalah iuran kepada negara
(yang dapat dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran
umum
berhubung dengan tugas negara
menyelenggarakan
pemerintahan.
Senada dengan A
ndriani, Ray M.
Sommerfeld, Hesled M. Andersen, dan
Horace R. Brook memberikan pajak
sebagai berikut: “a tax can defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory
transfer or resources from private to public
sector, levied on the basis of predermined criteria and without receipt of specific benefit
of equal value, in order to accomplish some
of natioin’s economic and social objectivy.”
Menurut Prof. Dr. Rochmat
Soemitro,

pajak
adalah
suatu
perikatan yang timbul karena adanya
undang-undang yang menyebabkan
timbulnya kewajiban warga negara
untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Ne
gara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus
dipergunakan untuk penyelenggaraan
pemerintahan.
Dari keempat pengertian pajak,
setidaknya pajak mempunyai dua dimensi, yakni ekonomi dan hukum.
Dari dimensi ekonomi, pajak dipahami sebagai peralihan sumber daya dari
privat kepada sektor publik. Dalam hal
ini, ada dua implikasi yang berubah
ketika pajak diterapkan. Pertama, kemampuan individu dalam menguasai
sumber daya untuk kepentingan barang dan jasa berkurang. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan
negara dalam menyediakan barang
dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Dari dimensi
hukum, kewajiban pajak disahihkan
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melalui undang-undang. Ini menandakan bahwa adanya kepastian hukum
bagi otoritas pajak dan wajib pajak.
Dari pengertian para ahli itu pula,
pajak memiliki atribut yang akan selalu melekat. Pertama, pajak itu adalah
iuran kepada negara. Artinya, ada peralihan kekayaan berupa uang (bukan
barang) dari sektor swasta ke sektor
publik didasarkan hak yang dimiliki
negara untuk pajak. Kedua, pajak bukan sebagai hukuman. Kewajiban pajak bukan berdasarkan pada hukuman
atas kesalahan wajib pajak, melainkan
berdasarkan kriteria tertentu. Denda
yang diderita oleh seorang warga juga
tidak bisa disebut sebagai pajak.
Ketiga, pajak dipaksakan. Pajak
memang diwajibkan bagi tiap warga
negara, namun pajak bisa juga menjadi dipaksakan ketika wajib pajak
menunggak pembayaran. Pe
ngertian
“dipaksakan” mengacu pada proses
penagihannya karena tunggakan pajak, bisa melalui surat sita dan juga
pengadilan pajak. Keempat, pajak
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Artinya dalam pelaksanaan
pungutan pajak, undang-undang atau
peraturan pelaksanaannya mengatur
subjek pajak, objek pajak, dan besaran
biaya pajak tersebut.
Kelima, tidak ada kontraprestasi
secara langsung dari negara. Negara
tidak memberikan imbalan atau timbal balik secara langsung dan khusus
ditujukan kepada wajib pajak yang
telah membayar pajak. Keenam, ditujukan bagi pengeluaran-pengeluaran
umum negara dalam tugas pemerintahan, melaksanakan pembangunan,
termasuk meme
ngaruhi kehidupan
ekonomi dan sosial.

Fungsi Pajak
Keberadaan pungutan pajak tentu
saja mempunyai fungsi berarti bagi
kehidupan bernegara dan masyarakat.
Fungsi pajak sebenarnya lebih sentral
dibandingkan sumber penerimaan
negara lainnya. Di Indonesia, bahkan
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di negara mana pun, mengandalkan
sektor penerimaan negara pajak dan
nonpajak. Menurut Menteri PPN/
Bappenas Bambang Brodjonegoro,
penghasilan negara memang berasal
dari pajak dan sumber daya alam. Namun, penerimaan sektor sumber daya
alam—menurut Menteri Bambang—
bersifat fluktuatif.
“Sumber daya alam ini sifatnya
fluktuatif. Fluktuatif itu maksudnya
kadang-kadang bisa tinggi sekali ketika harga komoditas sedang bagus, tetapi bisa jatuh menjadi rendah ketika
harga komoditas sedang rendah atau
gangguan produksi terhadap komo
ditas, misalnya tau-tau produksi mi
nyak turun atau produksi perkebun
an turun,” jelas Menteri Bambang
Brodjonegoro saat ditemui Swantara.

Itulah

mengapa,
jelas
Menteri
Bambang Brodjonegoro, pajak harus

menjadi bagian penting dalam APBN
kita. “Karena itulah sumber utama
kita dalam membiayai pembangun
an,” imbuhnya lagi.
Fungsi pajak sebagai pembiayaan
pembangunan bisa dikategorikan
sebagai fungsi budgeting. Richard A.
Musgrave dan Peggy B. Musgrave da
lam bukunya Public Finance in Theory and
Practice (1989) menyebutkan tiga fungsi
utama pajak. Pertama, fungsi budgeting.
Fungsi pajak ini adalah menyediakan
budget untuk pengadaan barang-barang
kebutuhan sosial atau masyarakat.
Kedua, fungsi distribusi. Pajak berfungsi untuk menyesuaikan distribusi
pendapatan dan kesejahteraan untuk
menimbulkan rasa “keadilan” dalam
masyarakat. Ketiga, sebagai kebijakan
anggaran untuk menjaga lapangan
pekerjaan yang tinggi.
Hampir mirip dengan fungsi pajak yang dikemukakan oleh Musgrave,
Rochmat Soemitro, dalam buku Asas
dan Dasar Perpajakan, membagi fungsi pajak menjadi dua, yakni fungsi
budgeter dan fungsi regulerend. Fungsi
budgeter sendiri merupakan fungsi
yang letaknya di sektor publik dan
pajak-pajaknya merupakan suatu alat

atau suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan maksud untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran
negara. Sementara itu, fungsi regulerend atau mengatur adalah fungsi pajak
yang bukan semata-mata untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya
dalam kas negara, melainkan digunakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan tertentu.

Asas Pungutan Pajak
Adam Smith barangkali seorang
ekonom yang beberapa pemikiran
ekonominya masih bisa dipakai hingga sekarang, tak terkecuali soal pajak.
Lewat buah pikir Adam Smith inilah,
empat asas pungutan pajak yang selama ini dikenal dengan The Four Maxims
masih digunakan dalam sistem perpajakan modern. Sebelum sebuah pajak
dilegalkan dalam sebuah undang-undang atau peraturan negara, The Four
Maxims kerap menjadi dasar asas
pungutan pajak. Keempat asas pokok
pungutan pajak menurut Adam Smith
adalah Equality, Certainty, Convenience,
dan Economy.
Asas Equality menurut Adam Smith
adalah bahwa pajak harus adil dan
merata, yakni dikenakan kepada
orang-orang pribadi sebanding de
ngan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan
manfaat yang diterimanya.
Asas Certainty adalah bahwa
pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang. Pajak malah harus
jelas bagi wajib pajak dan masyarakat:
berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus membayar, dan bagaimana
cara membayarnya. Bagi Adam Smith,
asas kepastian ini lebih penting dari
keadilan. Terkadang dalam sistem
yang sudah dirancang sedemikian adil
jika tidak pasti, bisa saja dalam pelaksanaannya tidak adil. Tanpa kepastian,
pelaksanaan sistem pajak yang sudah
adil bisa saja tidak adil.
Asas Convenience mengacu pada
kenyamanan dari wajib pajak. Arti
SWANTARA NO. 18 TAHUN V/SEPTEMBER 2016
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Di Indonesia, soal pajak terdapat
dalam Undang-Undang Dasar Pasal
23A. Pasal tersebut berbunyi, “pajak
dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.” Landasan
hukum pungutan pajak di Indonesia
adalah Pajak menurut Pasal 1 angka
1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana
telah disempurnakan terakhir dengan
UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
adalah “kontribusi wajib kepada ne
gara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapat timbal balik secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Soal perpajakan dibagi menjadi
dua, pajak negara dan pajak daerah.
Pajak negara terdiri dari Pajak Penghasilan (diatur dalam UU No. 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan yang
diubah terakhir kali dengan UU No.
36 Tahun 2008), Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (diatur dalam UU No. 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan
UU No. 42 Tahun 2009), Bea Materai
(UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea
Materai), Bea Masuk (UU No. 10 Tahun
1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang
Kepabeanan), dan Cukai (UU No. 11
Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007
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Permasalahan Pajak di Indonesia

INDEKSBERITA.COM

nya, waktu yang ditentukan oleh oto
ritas pajak terhadap wajib pajak untuk
membayar tagihan pajak hendaknya
tidak menyulitkan wajib pajak. Contohnya, waktu pembayaran pajak
hampir bersamaan dengan turunnya
gaji.
Asas Economy. Biaya yang dibeban
kan kepada wajib pajak hendaknya sekecil mungkin. Artinya, jangan tiba-tiba biaya pemungutan lebih besar dari
hasil pemungutan pajak.
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tentang Cukai).
Sementara itu, pajak daerah diatur berdasarkan Undang-Undang No.
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Jenis-jenis pajak daerah meliputi Pajak Provinsi
(Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak
Air Permukaan; dan Pajak Rokok) dan
Pajak Kota/Kabupaten (Pajak Hotel;

Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak
Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak
Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan).
Dalam APBN 2014 hingga RAPBN
2017, pendapatan dari pajak selalu
menyumbang porsi terbesar dalam

LAPORAN UTAMA
pendapatan negara. Misalnya,
pada APBN-P 2014, target pendapatan dalam negeri dipatok sebesar
Rp1.635,4 triliun, dengan rincian
penerimaan pajak Rp1.246,1 triliun dan pendapatan bukan pajak
Rp386,9 triliun. Target penerimaan pajak dalam APBN-P 2014
menyumbang sekitar 76% dari
total pendapatan negara. Pada
APBN-P 2015, persentasenya
hampir mirip, yakni 84% (target
penerimaan pajak, Rp1.489,3
triliun dan target pendapatan
negara, Rp1.761,6 triliun). Pada
2016, persentasenya serupa dengan 2015 mencapai 84%. Terakhir,
dalam RAPBN 2017, pemerintah
menargetkan penerimaan pajak
sebesar Rp1.495,9 triliun dengan
target total pendapatan dalam
negeri Rp1.736,3 triliun. Meski
menurun angka pendapatan
nya, persentase sumbangsih pajak pada penerimaannya justru
meningkat, yakni 86%.
Nah, sayangnya, target pene
rimaan pajak yang dipatok negara
tak pernah terealisasi penuh. Tax
ratio Indonesia sangat kecil bahkan bila dibandingkan dengan
negara-negara ASEAN. Menurut
Menteri Bambang Brodjonegoro,
rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia hanya berkisar 11%.
“Rasio penerimaan pajak
ter
hadap PDB kita, itu hanya
11% bahkan kurang dari itu.
Nah, untuk negara-negara, bahkan negara ASEAN, 11% itu tergolong rendah karena mereka
(negara-negara ASEAN) biasanya
13-14%. Bahkan, kalau mau ngomong negara maju itu bisa sampai 20%. Jadi, artinya di sini pajak
kita belum optimal,” ujar Menteri
yang sebe
lumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Sejak lima tahun terakhir
penerimaan pajak Indonesia tidak
bisa mencapai target penerimaan
SWANTARA NO. 18 TAHUN V/SEPTEMBER 2016
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kondisi perpajakan di Indonesia lebih
buruk dibandingkan tahun lalu. Hingga Mei 2016, rasio penerimaan pajak
mencapai 26,8% atau sebesar Rp364,1
triliun. Rasio ini turun jika diban
dingkan dengan 2015 yang mencapai
29,13% pada bulan yang sama. Artinya,
kinerja perpajakan di Indonesia hingga Mei 2016 melorot.
Menurut Menteri Bambang, salah

dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pertama kali dalam sejarah, pene
rimaan pajak netto Indonesia mencapai Rp1.000 triliun lebih.
Namun tunggu dulu, rasio pene
rimaan pajak 2015 merupakan yang
terburuk dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Memang sejak 2007 hingga 2014, tren penerimaan pajak di
Indonesia acap kali meleset dari target
yang dicanangkan. Dari lansiran data
Direktorat Jenderal Pajak, realisasi
penerimaan pajak 2013 dan 2014 mencapai, Rp921 triliun dan Rp984 triliun,
sedangkan rasio penerimaan pajaknya di angka 92% pada tahun-tahun
tersebut. Pada 2015, angka rasio bahkan tak menyentuh angka 90%, yakni
81,5%. Penyebab turunnya rasio pene
rimaan pajak adalah merosotnya harga minyak dan penurunan konsumsi
dalam negeri.
Pada semester pertama 2016,

satu faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan pajak Indonesia
adalah rendahnya kepatuhan dari pembayar pajak. Misalnya saja, ada warga
yang sama sekali tidak mempunyai
nomor pokok wajib pajak (NPWP), ada
yang punya NPWP, tetapi tidak pernah
membayar, dan ada yang punya NPWP,
tetapi tidak membayar sesuai dengan
yang semestinya dibayarkan.
Setali tiga uang dengan Menteri
Bambang, menurut Prof. Miyasto, terdapat masalah yang lebih mendalam
kenapa penerimaan pajak di Indonesia
itu rendah dan selalu tidak mampu
mencapai target. “Jauh lebih dalam
dari sekadar bagaimana mengatasi
nya,” ujarnya, saat ditemui Swantara
di kantornya, beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, kurangnya pemahaman soal pajak bagi warga negara
dan sosialisasi merupakan permasalahan mendasar dalam perpajakan di

SETKAB.GO.ID

pajak dalam APBN. Pada 2015, tahun
pertama Presiden Jokowi menjabat,
penerimaan pajak netto ditargetkan
mencapai Rp1.294 triliun. Sayangnya,
target itu meleset sekitar Rp234 triliun. Pemerintah hanya me
ngantongi
Rp1.060 triliun dari pendapatan pajak
netto 2015. Meski meleset dari target,
penerimaan pajak per 2015 merupakan rekor tersendiri jika dibandingkan
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Indonesia.
“Masih banyak hal yang tidak
tersampaikan dengan baik ke ma
syarakat,” tegasnya lagi. Profesor
Miyasto beranggapan akar permasalah
an belum tercapainya pajak memang
disebabkan kurangnya penanaman
kesadaran membayar pajak sejak
dini. Menurutnya, masyarakat perlu
tahu bahwa pajak secara terminologi
merupakan pungutan yang memaksa. Tidak ada kontraprestasi secara
langsung yang diberikan negara kepada wajib pajak. Kontraprestasinya jus
tru diberikan kepada orang lain.
Salah satu cabangnya, ia menambahkan lagi, mengarah pada perkara
informasi asimetris yang dipandang
belum maksimal. Masih banyak
ditemukan para wajib pajak yang tidak tahu-menahu aturan-aturan pajak.
Soal wajib pajak yang kurang paham
tentang pajak ini dibenarkan oleh Dirjen

LAPORAN UTAMA
yang tentu saja pajaknya lebih kecil.
“Misalnya perusahaan yang pabrik
nya di Indonesia melarikan pendapatannya ke kantor yang ada di S
 ingapura. Ja
dinya, mereka bayar pajak ke Singapura,
bukan ke kita,” tambahnya.
Hal inilah yang mungkin menyebabkan PDB Indonesia tinggi, namun
tax ratio-nya lebih rendah. Hal ini pula
yang kini diduga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan over the top (OTT/
berbasis internet), seperti Google,
Facebook, Twitter, dan Yahoo yang
beroperasi di Indonesia, namun sama
sekali belum berkontribusi pada pajak
Indonesia.

AKTUAL.COM

Meningkatkan Kesadaran Warga Negara
soal Pajak

Pajak Ken Dwijugiastiadi. Menurut Ken,
wajib pajak perorangan golongan menengah ke atas hanya menyumbang
Rp9 triliun dari pajak penghasilan. Padahal, golongan kelas menengah hingga
Maret 2016 berjumlah 129 juta jiwa, sementara yang terdaftar memiliki NPWP
hanya 27 juta jiwa.
“Kelas menengah ke atas kita jumlahnya 129 juta jiwa, tapi yang terdaf
tar memiliki NPWP baru 27 juta orang.
Kami akan mempermudah orang untuk memiliki NPWP, dan mempermudah pembayaran pajak” katanya.
Bukan hanya itu saja, sedikitnya
petugas Ditjen Pajak juga menyebabkan tidak maksimalnya potensi pene
rimaan pajak. Hingga Maret 2016,
hanya ada 37 ribu pegawai pajak
yang bertugas untuk melayani sekitar 200 juta-an penduduk Indonesia.
“Saat ini, masih ada 37 ribu pegawai.
Ini masih belum memadai,” ujar

 irektur Peraturan II Ditjen Pajak John
D
Hutagaol.
Itu baru permasalahan di sektor wajib pajak perorangan, belum
sektor perusahaan, terutama perusahaan multinasional. Perusahaan
multi
nasional inilah yang ditengarai
melakukan praktik profit shifting. Hal
ini diungkapkan oleh Deputi Bidang
Kerja Sama Ekonomi Inter
nasional
Kemenko Perekonomian Rizal Afandi
Lukman.
“Selama ini tax ratio kita rendah,
bahkan tidak sampai 12 persen. Bisa
jadi ada praktik Base Erotion and Profit
Shifting (BEPS),” ujar Rizal.
BEPS ini merupakan akal-akalan
perusahaan multinasional dengan
memanfaatkan aktivitas lintas batas
untuk menghindari pajak di suatu
negara. Modusnya sederhana, yakni
dengan melarikan laba perusahaan
ke kantor perusahaan di negara lain,

Rendahnya tax ratio Indonesia selama lima tahun belakangan cukup
menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Tiap tahun, usaha peme
rintah untuk menggenjot laju pene
rimaan pajak memang patut diacungi
jempol. Meski memang penerimaan
pajak selalu berada di bawah target
penerimaan pajak dalam APBN, dalam
lima tahun terakhir setidaknya pene
rimaan pajak masih tetap berpotensi
untuk naik.
Untuk meningkatkan penerimaan
pajak pada 2016, pemerintah melalui
Direktorat Pajak akan melakukan 10
langkah. Pertama, membahas lima
Rancangan Undang-Undang yakni
Pajak Penghasilan, Pajak Pertamba
han Nilai, Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (KUP), Bea Meterai,
serta amnesti pajak alias tax amnesty.
RUU Pengampunan Pajak sudah disahkan menjadi UU dan telah bergulir
sejak pertengahan Juli hingga Maret
2017. Kedua, melakukan transformasi ke
lembagaan menjadi Badan
Pe
nerimaan Perpajakan yang setara
dengan Kementerian dan Lembaga.
Termasuk untuk meningkatkan dana
bagi Direktorat Pajak yang saat ini
Rp4,9 triliun, setara 0,53 persen dari
realisasi penerimaan pajak.
Ketiga, membentuk direktorat per-
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praktik BEPS yang dilakukan perusahaan multinasional, terutama perusahaan OTT, pemerintah melalui Ditjen
Pajak akan mendorong perusahaan
multinasional tersebut agar menjadi
bentuk usaha tetap (BUT). Nah, untuk
itu pemerintah kini sedang menggodok
Rancangan 
Peratu
ran Menteri (RPM)
tentang Penyediaan Layanan Aplikasi
dan/atau Konten Melalui Internet. Dalam RPM itu diatur agar para penyedia layanan OTT mendirikan BUT di
Indonesia. Hal ini terkait dengan soal
pajak yang mesti dibayarkan.
Meminta OTT dan mendirikan
BUT dipandang sangat penting karena
perputaran uang yang di dalam perusahaan OTT cukup besar. Mengutip
catatan dari Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kemenkominfo), putaran uang iklan digital di Indonesia
bahkan mencapai US$800 juta atau
setara Rp10,7 triliun. Namun tak satu
pun dari nilai tersebut yang kena pajak karena adanya celah pada aturan
hukum. Dengan begitu, jika peraturan
tersebut bisa diterapkan, tentu peme
rintah bisa menikmati kue iklan OTT
lewat pajak.
Soal amnesti pajak, pemerintah
kini telah menjalankan program tersebut dan bahkan telah menyelesaikan
satu tahapan dari tiga tahapan yang

diprogramkan hingga Maret 2017.
Hasilnya pun bukan main. Indonesia
berhasil mengumpulkan nilai pernyataan harta hingga September
2016 mencapai Rp3.629 triliun. Dari
angka tersebut, dana repatriasi baru
menyumbang Rp137 triliun, 13,7%
dari target Rp1.000 triliun. Sementara
sisanya adalah hasil dari deklarasi aset
baik di dalam maupun di luar negeri.
Untuk uang tebusan dari amnesti pajak hingga September ini mencapai
Rp97,1 triliun, lebih dari 50% dari total
target uang tebusan amnesti pajak.
Amnesti pajak ini pun juga mendongkrak penerimaan pajak Indonesia
pada September 2016. Dibandingkan
dengan September tahun lalu, pene
rimaan pajak Indonesia naik mencapai 15%. Pada September 2016, total
penerimaan pajak mencapai Rp791,9
triliun dibandingkan tahun lalu sebesar Rp687,7 triliun.
Menurut Menteri Bambang, tingginya penerimaan amnesti pajak
juga menguatkan dugaan awal soal
rendahnya kepatuhan wajib pajak di
Indonesia. Ia menambahkan, tinggi
nya angka deklarasi aset menunjukkan banyaknya aset yang belum di
laporkan ke pihak ditjen pajak sebelum adanya program amnesti pajak.
“Itu aset yang dideklarasikan arti

PAJAKKU.COM

pajakan internasional dan direktorat
intelijen perpajakan. Langkah selanjutnya, keempat, tetap mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui stimulus pajak. Lalu kelima, menggunakan
sistem penandaan wilayah atau geo
tagging. Keenam, melakukan intensifikasi berbasis subjek objek pajak yakni
dengan sistem pemetaan, profiling, dan
benchmark.
Langkah ketujuh, mengadakan konsultasi publik dengan para pemangku
kepentingan. Selanjutnya, kedelapan,
mempersiapkan keterbukaan informasi mengenai perpajakan melalui kebijakan amnesti pajak. Sebab, Indonesia
akan menerapkan pertukaran informasi atau Automatic Exchange of Information terkait pajak secara otomatis pada
September 2018.
Kebijakan kesembilan yang dilakukan Direktorat Pajak yakni mendorong
revisi UU Perbankan dan Perbankan
Syariah untuk membuka data nasabah. Terakhir, kesepuluh, mendorong
percepatan pembahasan kebijakan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
kemungkinan membuka reke
ning
nasabah bagi keperluan pajak. Hal ini
terutama untuk mengikuti Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)
tahun ini.
Selain itu, untuk menghindari
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nya aset yang tidak pernah dilaporkan
sama sekali di dalam surat pemberitahuan pajak kita, kalau sampai 3.500
triliun, artinya adanya 3.500 triliun
aset yang tidak pernah dilaporkan di
dalam laporan perpajakan tahunan
kita, maksudnya kita itu artinya wajib pajak, baik badan maupun individu, itu cukup besar. Kemudian jika
ada aset direpatriasi, artinya dari luar
masuk ke Indonesia, artinya memang
cukup banyak aset yang ada di luar.
Jadi intinya, implikasinya memang
kita ini masih banyak PR (pekerjaan
rumah) dalam perpajakan karena itu
lah amnesti itu dilakukan,” jelasnya di
Kantor Bappenas kepada Swantara.

Ketaatan Wajib Pajak dan Ketahanan
Ekonomi Nasional
Amnesti pajak, me
nurut 
Menteri
Bambang 
Brodjonegoro, merupakan salah cara mereformasi sis
tem
perpajakan nasional. Dengan amnesti,
data basis pajak Indonesia meningkat
dan akurat. Hal ini juga akan berimbas
pada pene
rimaan pajak pada tahun
setelah bergulirnya amnesti pajak ini.
Amnesti pajak juga pada ak
hirnya
meningkatkan tingkat kesadaran warga negara tentang pentingnya pajak
bagi pemba
ngunan. Tingkat kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib
pajak pun akan semakin membaik.
Bagi pemerintah sendiri, ujarnya,
jika kesadaran warga negara akan pajak meningkat, potensi kenaikan jumlah penerimaan pajak pun kian besar,
artinya program prioritas pemerintah
juga akan lebih banyak.
“Dengan demikian, pengentasan
kemiskinan kita lebih cepat, upaya
menciptakan lapangan pekerjaan juga
lebih besar, jadi magnitude dari apa
yang pemerintah lakukan bisa lebih
besar dengan adanya potensi pene
rimaan pajak yang lebih besar,” ujar
Menteri Bambang Brodjonegoro.
Nah, selain itu, menurut Menteri
Bambang, selama ini memang peme
rintah terpaksa berutang, baik dari
dalam negeri maupun luar negeri,

karena penerimaan pajak Indonesia
tak bisa mencapai target. Perlu diketahui, berdasarkan data Bank Indonesia,
per Juli 2016 saja utang luar negeri
Indonesia mencapai US$324,2 miliar

atau tumbuh 6,4% secara year on year.
Nilai ini setara dengan Rp4.231,8 triliun. Pemerintah sendiri menganggarkan dalam RAPBN 2017 pembiayaan
utang negara sebesar Rp389 triliun.
Sementara itu, untuk penerimaan ne
gara dalam Rancangan Anggaran, pemerintah mematok angka Rp1.737,6
triliun rupiah, dengan rincian: pene
rimaan pajak Rp1.495,9 triliun, pene
rimaan bukan pajak Rp240,4 triliun,
dan hibah Rp1,4 triliun.
Bayangkan saja, bila pada RAPBN
2017 target penerimaan pajaknya bisa
terpenuhi, yakni sebesar Rp1.495,9 triliun, artinya kemampuan pemerintah
dalam membelanjakan anggaran kian
meningkat. Bukan tidak mungkin
pula, utang negara sebesar Rp4.231,8
triliun bisa cepat diselesaikan lebih cepat atau kurang dari 10 tahun.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
pun ikut terpacu naik. Diperkirakan
pada 2017, dengan asumsi kenaikan
basis pajak 10-15%, maka potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan
menembus 5,3%. Angka ini jauh di atas
pertumbuhan ekonomi global yang
diperkirakan mencapai 3,9% dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang sebesar 4,6% pada 2017. Ekonomi
Indonesia akan stabil dalam meng
hadapi pasar global. Lebih dari itu, pemerintah pun bisa melakukan belanja
infrastruktur yang bisa mempercepat
pemerataan kesenjangan ekonomi
di seluruh Indonesia dan kelak dapat
meningkatkan daya saing Indonesia
dalam ekonomi global.
Tentu saja, gambaran optimistis
tersebut bukan angan–angan yang
mudah untuk diwujudkan. Taat pajak dari setiap wajib pajak menjadi
kata kunci dan prasyarat yang tidak
dapat dikesam
pingkan. Artinya, bila
keberlangsungan pembangunan ingin
terjamin secara mandiri, peran wajib

pajak untuk menjalankan amanat
konstitusi pasal 23A UUD NRI tahun
1945 merupakan suatu hal yang tidak
bisa dinegosiasikan. Jika demikian,
maka negara dengan berbagai perangkat dan instrumen yang dimiliki harus
mampu mendorong dan membang
kitkan ketaatan wajib pajak. Di sisi
lain, setiap wajib pajak, harus mampu
menghindari pandangan bahwa pajak
merupakan beban kewajiban yang harus dihindari. Wajib pajak harus mulai
memahami pajak sebagai salah satu
bentuk kewajiban bela negara di era
pembangunan.
Hal ini menjadi relevan, mengingat
dalam konteks kekinian, bela negara
tidak dapat lagi dimaknai secara sempit dengan mengangkat senjata atau
mengikuti wajib militer. Spektrum dan
dimensi ancaman ter
hadap eksistensi
dan keberlangsu
ngan pemba
ngunan
bangsa telah mengalami transformasi
jenis dan bentuk yang tidak mungkin
dihadapi oleh kekuatan pertahanan
negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa
ketergantungan pinjaman dan utang
luar negeri sebagai sumber pembiayaan
pembangunan merupakan ancaman
yang akan dirasakan dampaknya dalam
jangka panjang. Oleh karena itulah, ne
gara maupun wajib pajak harus mampu mendorong bangkitnya kesadaran
pentingnya pajak bagi roda pemba
ngunan nasional. Bukan tidak mung
kin, meningkatnya kesadaran dan ketaatan warga negara terhadap pajak akan
meningkatkan ketahanan ekonomi
bangsa dalam arti sesungguhnya.
Inilah filosofi pajak itu sendiri,
pemerintah sebagai pengelola pajak
dan warga negara selaku wajib pajak
bahu-membahu dalam meningkatkan kesadaran bela negara lewat pajak. Tidak ada yang tidak mungkin,
Indonesia akan menjadi kekuatan

ekonomi global jika pemerintah dan
warga negara sadar betul soal pajak
sebagai bagian dari bela negara. Oleh
karena itu, butuh peran serta seluruh
rakyat Indonesia dalam mewujudkan
ketahanan bangsa, yakni lewat pajak.
SWANTARA NO. 18 TAHUN V/SEPTEMBER 2016
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OBAT PELANCAR
PAJAK NASIONAL
Amnesti pajak tahap pertama telah usai. Lebih dari
50% dana tebusan telah terkumpul. Indonesia pun kini
menjadi juara dunia amnesti pajak. Namun tidak hanya
itu, inilah momentum perbaikan perpajakan nasional.

S

BABATPOST.COM

EMINGGU menjelang ta
hap pertama program
amnesti pajak usai, kantor-kantor
pelayanan
pa
jak dipenuhi oleh wajib pajak yang hendak melaporkan
asetnya. Mereka harus mengantre
dari pukul lima pagi hanya untuk
mengambil nomor tunggu. Menurut
catatan Ditjen Pajak, seminggu terak
hir tahap 1 hendak ditutup, sekitar
20.000 wajib pajak memenuhi sejumlah kantor pelayanan pajak di Jakarta.
Hasilnya, uang tebusan amnesti pajak
meroket hampir dua kali lipat lebih
dari hari Minggu (25/9) hingga penutupan 
Jum
at (30/9). Per Minggu, 25
September, D
itjen Pajak mencatat
penerimaan uang tebusan mencapai Rp42,2 triliun, sementara pada
hari penutupan, Jumat, 30 Septem-

22 22

SWANTARA NO. 18 TAHUN V/SEPTE
V/SEPTEMBER 2016

ber 2016, nilainya sudah menembus
Rp97,1 triliun, lebih dari setengahnya
target total penerimaan uang tebusan,
Rp160 triliun.
Bagi Indonesia, ini adalah catatan
tersendiri. Indonesia memang pernah
menggulirkan program serupa, yakni
pada 1964, 1984, dan 2008. Pada 1964,
kebijakan ini dianggap gagal lantaran
dana yang dihasilkan tidak cukup. Selain itu, kebijakan ini dirancang secara
tergesa-gesa. (Ria Eva Yuliana, dalam
Kajian atas Formulasi Sunset Policy Melalui
Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan
Sanksi Administrasi Berupa Bunga, 2008).
Pada 1984, kebijakan pengampunan
pajak dirancang cukup baik, namun
sayangnya dalam implementasinya
justru dimanfaatkan oleh petugas dan
wajib pajak untuk menyelewengkan
pajak baru. Pada 2016, amnesti pajak
Indonesia dianggap sukses tidak hanya
dibandingkan dengan program terdahulu, tetapi juga dengan program serupa yang pernah digulirkan di negara
lain. Dari segi perolehan dana tebusan,
amnesti pajak Indonesia merupakan
yang terbesar dibanding negara lain
yang pernah menggulirkan program
yang sama.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani saat rapat eva
luasi dengan anggota DPR Komisi XI.
Menurut Menteri Sri Mulyani, pene
rimaan dana tebusan amnesti pajak
tahap pertama jika dihitung secara
produk domestik bruto (PDB) sebesar
0,65. Angka ini mengalahkan Cili yang
mengukuhkan angka 0,62 dari PDB

saat menggulirkan amnesti pajak pada
tahun lalu.
“Indonesia dengan jumlah uang
tebusan itu atau 0,65 persen dari PDB,
ini adalah yang tertinggi mendekati
Chili yang 0,62 persen yang juga te
rapkan pada tahun lalu,” ujar Menteri
Sri Mulyani di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta Pusat.
Angka penerimaan amnesti pajak Indonesia pun juga melampaui
pene
rimaan India pada 1997 yang
mencapai 0,58 persen. Italia mencapai 0,2 persen, Afrika Selatan 0,17
persen, Australia 0,06 persen, Spanyol
0,12 persen, dan Belgia 0,15 persen.
Bisa dikatakan Indonesia merupakan
“juara dunia” soal amnesti pajak.

Momentum Perbaikan Perpajakan
Nasional
Kehadiran amnesti pajak pada tahun ini merupakan momentum untuk memperbaiki dan mereformasi
sistem perpajakan nasional. Menteri
PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro
menganggap bahwa keberhasilan
amnesti pajak ini merupakan titik
awal dalam reformasi pajak secara
menyeluruh. Titik awal ini bukan
berarti harus dimulai dari nol. Justru
amnesti pajak ini merupakan short cut
dalam usaha perbaikan sistem perpajakan nasional. Dengan amnesti pajak,
pemerintah pun semakin mempunyai
data akurat tentang wajib pajak dan
menambah jumlah wajib pajak baru.
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Menurut
Menteri
Bambang
Brodjonegoro, ada empat alasan utama
kenapa kebijakan amnesti pajak ini harus digulirkan oleh pemerintah pada
tahun ini. Pertama, amnesti pajak ini
bertujuan untuk memperbaiki basis
pajak Indonesia di masa mendatang.
“Kedua, kita juga berharap ingin
meningkatkan kepatuhan dari wajib
pajak ke depannya. Yang lama-lama
sudah lah, kita berpikir ini ‘perdamaian’ antara otoritas pajak dan wajib
pajak. Jadi, berdamai sama-sama sa
ling menghargai. Dia membayar de
ngan uang tebusannya si wajib pajak,
tapi ke depannya mereka tidak boleh
main-main lagi karena pengampunan
ini hanya dibuka dalam periode terbatas. Sesudah itu, kita menjalankannya
dengan hukum dan peraturan yang
berlaku,” ujar Menteri PPN/Bappenas
Ketiga, dengan amnesti pajak ini,
diharapkan potensi penerimaan ne
gara akan semakin besar pada tahun
berikutnya. “Karena kalau basis pajaknya lebih besar otomatis potensi
penerimaan pajaknya juga menjadi
besar,” imbuhnya.
Dan, keempat, amnesti pajak
ini juga mendorong warga negara
Indonesia yang menyimpan asetnya di
luar negeri untuk dialihkan sebagian
ke Indonesia. “Karena terus terang,
negara kita juga butuh likuiditas yang
lebih besar untuk bisa mendorong pertumbuhan yang lebih dan untuk bisa
membantu masyarakat miskin (menjadi) lebih bagus lagi,” paparnya.
Bukan hanya itu saja, amnesti pajak ini juga ikut pula memperbaiki
citra otoritas pajak yang selama ini
tercoreng berkat opnum-opnum se
perti Gayus Tambunan. Sebelumnya,
hubungan antara otoritas pajak dan
wajib pajak tidak pernah saling percaya. Menurut Bambang Brodjonegoro,
selama ini otoritas pajak menganggap
wajib pajak hanya berkeinginan untuk
menyembunyikan pajak, sedangkan
wajib pajak menganggap otoritas pajak
itu berlebihan saat melakukan pena
gihan. Jika hal demikian terus terjadi,

hubungan otoritas pajak dan wajib
pajak tidak akan pernah harmonis. Alhasil, kesadaran wajib pajak anjlok dan
penerimaan pajak 
Indonesia tak pernah menyentuh target tiap tahunnya.
“Amnesti pajak ini saya harapkan
menjadi dasar kepercayaan yang semakin membaik. Jadi, otoritas pajak
itu seharusnya melihat wajib pajak
seperti penjual melihat pembeli. Kalau Anda mau jual barang kan enggak
mungkin galak cara jualnya karena
Anda ingin pembelinya beli barang
Anda, jadi Anda kasih service, kasih pelayanan yang sebaik mungkinlah, harusnya seperti itu,” jelasnya.
Dengan demikian, meskipun sifatnya memaksa, dengan pelayanan
sebaik mungkin, warga negara akan
membayar pajak dengan senang hati.
Kenapa? Karena wajib pajak tahu, ketika membayar pajak artinya mereka
secara tidak langsung berderma atau
membantu orang yang tidak mampu.
“Nah, paling tidak kalau sudah ada
trust antara pembayar pajak ke otoritas
pajak atau ke pemerintah secara ke
seluruhan artinya dipakai dengan benar, tidak dikorupsi, tidak dipakai untuk yang tidak penting, maka dia tau,
oh setiap rupiah yang saya bayarkan
di pajak itu akan membantu saudara
saya yang entah di mana di Republik
ini, untuk membantu dia keluar dari
kemiskinan, bisa mendapatkan akses
kesehatan-pendidikan, dan air bersih,”
jelas Menteri Bambang Brodjonegoro.
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G

elagat
Direktur
Jenderal Pajak, Ken

Dwijugiasteadi,
memang terlihat sedikit
berkelakar ketika dita
nya soal perasaan yang sedang menggelayutinya akhir-akhir ini. Namun
mungkin sedikit yang tahu ada curah
an hati mendalam di balik tawanya.
“Kalau ditanya seperti itu, jawaban
saya: salahkah aku terlalu mencintai
DJP (Direktorat Jenderal Pajak)?” aku
nya sambil tersenyum saat konferensi
pers di kantornya, Juni lalu. Terang
saja jawaban Ken itu langsung di
sambut riuh oleh semua hadirin yang
datang. Baik dari kalangan profesio
nal, pejabat, juga awak media.
Belum lagi dengan kerutan di dahinya yang sudah terlihat jelas—seolah menggambarkan fakta sebaliknya.
Boleh dibilang, Ken saat ini tengah dirundung perasaan yang teramat galau.
Bagaimana tidak, di pundaknyalah
target penerimaan pajak nasional itu
berada.
Tengoklah catatan per tahun lalu.
Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2016, target
penerimaan pajak sebesar Rp1.360 triliun. Namun hingga pertengahan tahun ini, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak baru mencapai Rp361,4 triliun atau sekitar 26,8%
dari target.
Bila mau dibandingkan dengan
penerimaan pajak di periode yang
sama tahun sebelumnya, pencapaian
itu mengalami penurunan. Hal ini pun
diamini Ken yang mengatakan bahwa
penurunannya memang mencapai 3
persen. Hanya saja ia lantas menjelaskan bahwa dalam Rancangan APBNPer
ubahan 2016, target penerimaan
pajak memang sudah direvisi.
Untuk angkanya sendiri, dipotong
sekitar Rp17 triliun atau sekitar 1,25
persen menjadi Rp1.343,1 triliun. Namun khusus target penerimaan pajak
di luar pajak penghasilan (PPh) migas
rupanya mengalami kenaikan—wa-
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laupun cuma 0,01% menjadi Rp1.318,7
triliun. Nah, target inilah yang cukup
memberatkan Direktorat Jenderal
Pajak (Ditjen Pajak) dalam memenuhi
kewajibannya. Terlebih lagi, hal ini terjadi di tengah perlambatan ekonomi
domestik dan global, plus harga mi
nyak dan komoditas yang masih jatuh.
Jengahkan Ken? Justru pria kelahiran Malang ini menganggapnya sebagai tantangan dan risiko. Bersama
pasukannya, ia mengaku tak patah
arang meski harus ekstra memerah
pikiran untuk bisa mengejar target
pajak itu. Tak heran bila kemudian
Ditjen Pajak berharap benar pada amnesti pajak.
Ya, dari kebijakan itu, pemerintah
memang mengklaim bisa mendapat

kan tambahan penerimaan pajak
sebesar Rp165 triliun. Namun harap
dicatat juga bahwa pengalaman pelaksanaan pengampunan pajak di ber
bagai negara, jarang ada yang pernah
mencapai 100%.
Meminjam penelitian yang dilakukan International Monetary Fund (IMF)
yang dikeluarkan pada 2008, disebutkan bahwa tingkat keberhasilan amnesti pajak di negara maju hanya sebesar 50%. Lalu pertanyaannya, apakah
Indonesia termasuk negara maju dan
berpengalaman melakukan pengam
punan pajak?
Kini, pelaksanaan amnesti pajak
sudah berjalan hingga tahap pertama. Meski demikian, tetap masih ada
target pajak yang harus dikejar peme
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rintah dibanding realisasi penerimaan
pajak tahun lalu, yaitu sebesar Rp118
triliun lagi. Angka yang jelas tidak kecil. Maka dari itu Ditjen Pajak melakukan berbagai langkah untuk bisa
mengejarnya.
“Kami akan terus melakukan eks
tensifikasi dan intensifikasi,” tegas
Ken kembali.

Rintangan tak cuma sampai di situ.
Ditjen Pajak juga menghadapi kritik
an bahwa target pajak dinilai terlam
pau tinggi dan membuat pengusaha
resah. Hal ini diutarakan K
etua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo), Hariyadi S
ukamdani, saat
dihubungi Swantara, bulan lalu.
Menurutnya, hal ini patut dipertimbangkan juga lantaran tahun lalu sudah sangat agresif sehingga membuatnya tidak objektif.
“Lebih karena kondisi ekonomi
lagi melambat, penjualan lagi sulit
semua,” ungkapnya.
Hariyadi kemudian menyarankan
agar di tahun ini, pola penarikan pajak seperti tahun lalu tak terulang
lagi. Sebab, lanjutnya, jika pola penarikan pajak masih tetap seperti
tahun lalu, yang terjadi wajib pajak
tak percaya lagi terhadap aparat
pajak. “Kalau yang terjadi seperti itu kan bisa rugi semua. Pajak
ini seharusnya juga memberikan
motivasi, jangan hanya mengambil
uangnya saja, tetapi juga membuat
iklim berusaha menjadi kondusif,”
tegasnya.
Tak tinggal diam, Ken bersama Ditjen Pajak pun meres
ponsnya dengan menambah beberapa strategi
anyar. Jika sebelum
nya pemerintah juga
berupaya mengejar
pajak lewat Peraturan
Direktur
Jenderal (Dirjen)
Pajak Nomor PERAKTUAL.COM

BROLANBISNIS.COM

Target Tinggi?

01/PJ/2015 tentang Penyerahan Bukti
Potong Pajak atas Bunga Deposito—
yang kemudian diprotes oleh perban
kan sehingga aturan kemudian dica
but, kini beberapa langkah lain coba
diterapkan.
Salah satu langkah itu di antara
nya mengejar pajak over the top (OTT),
seperti
perusahaan-perusahaan
internasional. Bahkan kini, pemerin
tah sedang melakukan uji publik
Ranca
ngan Peraturan Menteri (RPM)
tentang Penyediaan Layanan Aplikasi
dan/atau Konten Melalui Internet.
Dalam RPM itu diatur agar para
penyedia layanan OTT mendirikan
badan usaha tetap (BUT) di Indonesia.
Hal ini terkait dengan soal pajak yang
mesti dibayarkan.
Meminta OTT dan mendirikan
BUT dipandang sangat penting karena perputaran uang di dalam perusahaan OTT cukup besar. Mengutip
catatan dari Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kemenkominfo), putaran uang iklan digital di Indonesia
bahkan mencapai US$800 juta atau
setara Rp10,7 triliun. Namun tak satu
pun dari nilai tersebut yang kena pajak karena adanya celah pada aturan
hukum. Dengan begitu, jika uji publik
berhasil dan aturannya bisa diterapkan, tentu pemerintah bisa menikmati kue iklan OTT lewat pajak.
Sementara dari amnesti pajak
sendiri, Ken tetap optimistis meski
berjalan di tengah gempuran kekhawatiran dan keraguan dari banyak
pihak. Pasalnya, target penerimaan
pajak dari amnesti pajak sudah dimasukkan dalam APBN-P 2016. Jadi jika
gagal, pemerintah jelas harus menem
puh berbagai cara untuk mencari
penggantinya.
“Pertama dengan menambah wajib
pajak baru atau ekstensifikasi. Kedua,
penguatan pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi. Ketiga, mengejar Penanaman Modal Asing (PMA)
yang tidak membayar pajak selama
satu dasawarsa,” terang Ken.
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FILOSOFI PAJAK
masih harus dipahami terlebih dahulu. “Jauh lebih dalam dari sekadar
bagaimana mengatasinya,” ujarnya,
saat ditemui S wantara di kantornya, beberapa waktu lalu.
Pengetahuan yang dimaksud oleh
Guru Besar Universitas Diponegoro
ini, tak lain adalah filosofi dari pajak itu sendiri. Kurangnya sosialisasi,
menurutnya juga, menduduki pe
ranan yang teramat penting.
“Masih banyak hal yang tidak
tersampaikan dengan baik ke ma
syarakat,” tegasnya lagi. Ayah dua
anak ini juga menambahkan lantaran
tidak terfasilitasi dengan baik, ma
syarakat secara tidak sadar jadi enggan untuk membayar kewajibannya
sebagai warga negara. Alhasil, rantai
pajak tadi pun akhirnya malah putus
sejak awal.
Profesor Miyasto beranggapan
akar permasalahan belum tercapai
nya pajak memang disebabkan kurangnya penanaman kesadaran membayar pajak sejak dini. Menurutnya,
ma
syarakat perlu tahu bahwa pajak
secara terminologi merupakan pu
ngutan yang memaksa. Tidak ada

kontraprestasi secara langsung yang
diberikan negara kepada wajib pajak.
Kontraprestasinya justru diberikan kepada orang lain.
“Dengan kata lain, filosofi pajak
itu sendiri sebenarnya mengambil dari
orang kaya dan mendistribusikannya
ke orang miskin,” ungkap pria yang
lahir pada 25 Desember 1950 ini.
Meski demikian, Prof Miyasto yang
sesekali juga melatih beladiri Judo ini
menegaskan bahwa lantaran sifatnya
yang memaksa itu membuat pajak
harus dilandasi Undang-undang yang
sudah disepakati Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden. Jadi secara filosofi pun, rakyat sebenarnya sudah setuju. Itupun tetap harus juga memenuhi
aspek legal.
“Harus ada kepastian hukum, tidak menimbulkan distorsi ekonomi,
tax revenue-nya harus lebih besar dari
tax corruption cost, serta harus adil,”
urainya.
Terlepas dari itu, dapat disimpulkan pula bahwa landasan filosofis
pemungutan pajak bisa didasarkan
atas pendekatan “benefit approach”
atau pendekatan manfaat. Memang

DAGOCONSULTANT.COM

S

udah menjadi tugas dan
prinsip sebuah negara
untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Namun tak bisa dipungkiri bahwa untuk mencapainya memang
membutuhkan biaya yang cukup besar. Di Indonesia, salah satu cara untuk
memenuhi pembiayaannya adalah
dengan cara menarik pajak.
Memang, di beberapa negara yang
sudah maju pun, pajak sudah menjadi
suatu conditiesine qua non bagi penambahan keuangan negara. Artinya, tanpa pemungutan pajak, keuangan ne
gara bisa lumpuh. Apalagi bagi negara
yang sedang giat-giatnya membangun
seperti Indonesia. Bisa dibilang pajak
merupakan napas yang menentukan
keberlangsungan pembangunan.
Hanya saja, setidaknya dalam
lima tahun belakangan, target pajak
yang merupakan salah satu sumber
pene
rimaan negara belum tercapai.
Hal ini menjadi perhatian lebih bagi
Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ekonomi
Lembaga
Ketahanan
Nasional
(Lemhanas) Prof. Dr. Miyasto, S.U. Bahkan menurutnya, banyak aspek yang
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lebih mengarah pada fundamental filosofis yang membenarkan
pemungutan secara memaksa, namun tetap berdasarkan
falsafah manfaat yang bisa
dinikmati seluruh warga di
negaranya.
Adapun bentuk manfaatnya mulai dari kesejahteraan,
pelayanan umum, perlindu
ngan hukum, kebebasan, hingga penggunaan berbagai fasilitas
umum seperti jalan, tempat hibur
an, halte, sampai pelabuhan, bandara, terminal bahkan jembatan,
taman, ataupun sarana olahraga.
Ragam fasilitas umum ini menjadi
objek pemanfaatan pajak lantaran dianggap kecil kemungkinannya dikerjakan sendiri oleh pihak perorangan.
Namun kembali lagi, akar masalah
bernama sosialisasi rupanya memang
berada di urutan pertama yang harus
dipecahkan. Jika dirunut, salah satu
cabangnya mengarah pada perkara informasi asimetris yang dipandang belum maksimal. Masih banyak ditemukan para wajib pajak yang tidak tahu-menahu aturan-aturan pajak. Pada
akhirnya, lahirlah kebijakan amnesti
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pajak seperti sekarang—dengan tujuan menjaring para wajib pajak yang
belum membayar kewajibannya.
“Sayangnya ada ketakutan akan target yang tidak tercapai. Sehingga yang
terjadi malah kontraproduktif lantaran
petugas pajak dikejar untuk mencapai
target semata,” terang Miyasto.
Untunglah, tambahnya, (ditjen) pajak tidak sendiri. Dari Presiden, Wakil
Presiden, Menteri Keuangan, hingga instansi pemerintah terkait, ikut
turun bersama memberi penerangan.
“Mungkin ke depan, sebaiknya lebih

mengantisipasinya lagi, lebih prudent. Sistem kehati-hatiannya ini
memang kadang perlu dilakukan,” imbuhnya.

Menjaga Ketahanan Nasional
“Esok harus lebih baik dari
hari ini,” demikian moto hidup
Miyasto sedari kecil. Bahkan
menurutnya, hal ini pun dite
rapkan sebagai salah satu peranan
pajak—yakni menyiapkan segala
sesuatu agar membuat kehidupan
negara lebih baik dari sebelumnya.
Salah satunya? Tentu saja dengan
pembangunan.
Namun, selain untuk pembangunan tadi, pajak berperan untuk
mengatur. Sebut saja, ucap Miyasto
memberi contoh, adalah cukai. “Cukai
yang mengandung alkohol. Itu kan sebenarnya tidak baik, tapi pemerintah
tidak bisa menghilangkannya begitu
saja karena kepentingan pariwisata.
Nah pajak dari cukai di sini berguna
untuk mengatur agar mereka yang
berpenghasilan tertentu tidak membelinya,” jelasnya.
Kebijakan seperti ini kemudian
disebut second best decision. Meskipun
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satu sisi merupakan keputusan yang
sangat berat, namun kebijakan lain
nya perlu diambil—layaknya amnesti. “Kemudian rokok. Ini jelas tidak
baik untuk kesehatan. Tapi di sisi
lain, katakanlah pekerjaan, hal ini
bisa menimbulkan isu pengangguran yang sangat tinggi apabila negara
melarangnya. Pendapatan dari sini tak
bisa dipungkiri memang besar, sehingga Pemerintah harus memiliki yang
namanya grand strategy untuk bisa
menengahinya. Cukai yang tinggi,
bisa membatasi konsumen perokok,”
terangnya.
Walaupun demikian, banyaknya

1.

2.

kebijakan yang bersifat second base
decision tak serta-merta berarti pajak
itu tidak tergantikan sebagai sumber
penerimaan negara. Banyak alternatif
selain pajak. Misalnya pendapatan dari
BUMN, Surat-surat berharga, hingga
hasil ekspor. Namun menurut Miyasto,
pendapatan alternatif ini belum bisa
diandalkan karena masih kecil.
“Memang, negara ini sempat
menyentuh pertumbuhan ekonomi
sampai 7 persen, tapi pajaknya tidak
kelihatan. Kalau tax ratio di Indonesia
ini baru 11 persen, kita sebenarnya
menargetkan 15 persen. Lantas kenapa rendah? Karena belum semuanya

Memiliki aspek legal
Harus memiliki kepastian hukum Undang-undang
perpajakan yang tidak boleh berbenturan dengan UU
lain. Harus harmoni dan tidak membuat loop hole, yang
bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyelundupan
pajak.
Tidak menimbulkan distorsi ekonomi
Jangan sampai menimbulkan keengganan bayar
pajak karena dinilai terlalu tinggi dibanding negara lain.
Menghilangkan sentimen pemikiran bahwa lebih baik
membayar pajak di luar negeri.

3.

4.

tergali, artinya yang seharusnya bayar pajak, masih banyak yang belum
bayar pajak. Masih banyak juga orang
yang yang menyimpan uangnya untuk di luar negeri menghindari pajak,” paparnya kembali menerangkan
pentingnya amnesti.
Pertanyaannya mungkin, sebuah
ironikah bangsa yang kaya ini pajak
nya besar? “Justru bangsa yang besar itu
memerlukan biaya yang besar; membutuhkan tentara yang kuat, dan lain sebagainya. Uangnya dari mana? Ya salah
satunya dari pajak—selama kita masih
belum maksimal memamanfaatkan
sumber daya (alam),” pungkasnya.

Meningkatkan sistem media elektronik
Sebagai upaya prudent. Meningkatkan metode daring
demi mengurangi pertemuan wajib pajak dengan
petugas pajak sehingga menutup kesempatan main
mata.
Tidak mengandung resistensi
Menggunakan bahasa yang tidak mengancam—
kecuali memang sudah melakukan pelanggaran.
Dipersuasi dengan bahasa halus.
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AJAK merupakan sumber
penerimaan negara terbesar Indonesia. Penerimaan
pajak mencapai 75% dari
total penerimaan APBN.
Penulis buku Government vs Market: the
Changing Economic Role of the State, Vito
Tanzi, bahkan menegaskan bahwa di
abad ke-21 pajak akan menjadi andal
an negara seiring dengan meningkatnya peran negara dalam tata ekonomi
politik dunia. Mengingat pentingnya
pajak bagi keberlangsungan negara
dan pemerintahan, merancang kebijakan pajak yang baik menjadi keniscayaan.
Keberhasilan pembangunan sangat
ditentukan oleh tingkat penerimaan
pajak. Dengan kata lain, membangun
sistem perpajakan yang baik merupakan prasyarat bagi keberlangsungan
pembangunan. Kebijakan pajak me
rupakan panduan yang akan menentukan arah dan tujuan sistem perpajakan, apakah selaras dengan cita-cita
atau ideal atau justru menyimpang.
Layaknya negara berkembang lainnya, Indonesia juga menghadapi pro
blem seperti administrasi perpajakan
yang belum baik, tingkat kesadaran
masyarakat yang masih rendah yang
ditandai dengan tingginya sektor informal, dan tingkat korupsi yang masih tinggi. Untuk mengatasi hal-hal
tersebut umumnya dilakukan melalui
intervensi teknokratik.

Mengapa Kita Membayar Pajak?
Teoretikus Demokrasi Terkemuka, Charles Tilly, mengajukan sebuah
pertanyaan menantang: “Meskipun
sebagian besar dari kita merasa seperti
dirampok pemerintah dengan alasan
yang tidak jelas, mengapa kita tetap
membayar pajak, begitu pula para leluhur kita?”
Sekilas pertanyaan ini seperti me
nyadarkan kita dari tidur dogmatis
yang selama ini menerima pajak hanya sebagai kewajiban. Jawaban atas
pertanyaan ini dapat dilacak di awal
abad ke-20.
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Namun, Joseph
A. Schumpeter, eko
nom masyhur dari
Austria, secara meya
kinkan
menulis
bah
wa spirit sebuah
bangsa, tingkat budaya,
struktur sosial, dan pelaksanaan
kebijakannya—
semua
nya ini tertulis dalam
sejarah perpajakannya. Ia yang
paham bagaimana mendengar pesan
ini akan mampu menemukan Guntur
peradaban yang lebih nyaring daripada di tempat mana pun. Schumpeter
tentu saja tak mengada-ada karena ia
mencermati derap peradaban yang

digerakkan oleh perang yang selalu
membutuhkan anggaran dan karena
itu pajak menjadi penting.
Bertolak dari rintisan Schumpeter,
satu dasawarsa terakhir tumbuh minat yang meluas di bawah mazhab new
fiscal sociology yang memahami pajak
dengan pendekatan historis-kompa
ratif dari berbagai simpul: sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Dari perspektif sosiologi fiskal setidaknya
dapat dirunut tiga akar pendekatan
mengapa pajak penting dalam pera
daban manusia. Pertama, modernization theory yang dimotori adalah Edwin
R.A. Seligman.
Pendekatan ini meyakini modern
isasi sistem ekonomi akan mendorong
pengembangan sistem perpajakan dan
demokrasi. Dengan kata lain kualitas
sistem perpajakan tergantung pada
pembangunan ekonomi. Kedua elite
theory yang dipengaruhi pemikiran
ekonom Italia Amilcare Puviani dan
dikembangkan oleh James Buchanan
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dan Gordon Tullock.
Pajak menjadi penting karena berkaitan dengan kebutuhan pemerintah
membiayai pembangunan dan belanja

publik. Pendekatan ini mendasarkan
argumen pada hegemoni elite, yakni persetujuan warga negara terhadap kebijakan elite yang dihasilkan
oleh proses demokratik, meskipun
pada akhirnya menciptakan ruang
korupsi dan perburuan rente. Ketiga,
militarist theory yang dirintis Joseph A.
Schumpeter dan diilhami pemikiran

Herbert Spencer serta beberapa teoretikus Jerman dan Austria pada awal
abad ke-20. Mengapa perhatian pada
pajak sedemikian penting? Penganut
militarist theory berpendapat bahwa
ini disebabkan kompetisi antarnegara
yang mendorong penaklukan melalui
militer. Konsekuensinya, negara pun
mendapat legitimasi untuk memu
ngut pajak sebagai sumber pembiayaan.
Tak cukup puas dengan ketiga
pendekatan tersebut, para pemikir
mazhab new fiscal sociology merancang
sebuah metode pendekatan yang lebih
komprehensif dan kontekstual. Didorong motif mengatasi keterbatasan
teori sosiologi tradisional, mereka
meletakkan pokok perhatian pada
tiga hal. Pertama, fokus pada informal
social institutions karena praktik perpajakan seringkali tertanam relasi
sosial informal bukan yang tertulis dan terlembaga. Kedua,
studi yang menaruh perhatian
sungguh-sungguh
terhadap
konteks dan sekuensi historis.
New fiscal sociology memperlakukan aneka fakta dan
disiplin ilmu sebagai sebuah
tenunan yang berkait dan sa
ling mempengaruhi, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Lalu
ketiga, perhatian yang lebih besar
pada level kemasyarakatan (societal)
ketimbang individual. Ranah seperti medan sosial, sistem perburuhan,
corak ekonomi, sistem demokrasi
dikaitkan erat dengan gejala perang,
perkembangan negara, dan solidaritas
sosial. Semua aspek dan dimensi itu
berpengaruh terhadap perkembangan
sistem perpajakan. Lugasnya, me
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ngapa orang membayar pajak harus
didekati secara komparatif dan multidisiplin untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan benar karena
memperhitungkan kompleksitas aspek dan dimensi.
Ada ketegangan antara hegemoni
dan dominasi, kesukarelaan dan paksaan, ilusi dan harapan – dan jawaban
atas pertanyaan itu ditemukan dalam
pencarian kontekstual-historis.

Sebagaimana dijelaskan Charles
Tilly, hampir semua manusia sepanjang peradaban setuju membayar
pajak. Namun persetujuan itu segera
membuka ruang perdebatan baru
ketika kita menyoal prinsip-prinsip
pemungutan pajak. Di atas prinsip
apakah sebaiknya pemungutan pajak
dilakukan? Secara umum kita menerima canon of taxation yang masyhur dari
Adam Smith, bahwa asas pemungutan
pajak yang adil harus memperhatikan
prinsip keadilan (equity), kepastian
hukum (legal certainty), prinsip ke
nyamanan (convenience of payment), dan
efisiensi.
Prinsip ability-to-pay boleh jadi
menjadi standar keadilan pajak di
awal abad modern dan bercabang
sejak Thomas Hobbes menjadi semakin meredup ketika John Locke pada
1690—yang mendasarkan pemikirannya pada Teori Kontrak melalui buku
nya Second Treatise of Government—
menyatakan bahwa pemerintah tidak
dapat didukung tanpa pungutan yang
besar. Hal ini dibebankan pada setiap
orang yang dikuti dengan adanya perlindungan dan biaya pemeliharaan
yang diterima dari pemerintah. Pemikiran Locke ini diikuti Charles de
Montesquieu yang menyatakan bahwa
pajak adalah pembayaran sebagian
dari harta seseorang yang menikmati
keamanan.
Adam Smith, yang kemudian terkenal dengan canon of taxation, berpandangan serupa bahwa seseorang
harus berkontribusi pada pengeluaran
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publik. Sebisa mungkin mendekati kemampuannya, yaitu sebanding
dengan pendapatan yang dinikmati
di bawah perlindungan negara. Sejak
saat itulah prinsip ability-to-pay hanya
menjadi subordinat benefit principle
(prinsip manfaat) yang dirintis Locke.
Perubahan paradigmatik terjadi
melalui John Stuart Mill—tokoh uti
litarian Inggris yang paling berpe
ngaruh. Dalam bukunya Principles of
Political Economy, Mill dengan bernas
mengatakan bahwa meski pemerintah bertujuan melindungi warganya,
tetapi ia juga bertanggung jawab melindungi warga yang secara sosial tidak dapat membantu dirinya sendiri.
Dengan demikian pendekatan man-

faat mengalami cacat konseptual. Bagi
Mill semua orang berpikir untuk menjalankan kewajibannya secara fair ketika tiap orang telah berkontribusi se
suai yang dimiliki, yakni pengorbanan
yang setara (equal sacrifice) bagi objek
bersama.
Meski Mill setuju dengan prinsip
ability-to-pay, namun ia tidak setuju
dengan Pajak Penghasilan yang bersifat progresif. Mengikuti pendahulunya Jeremy Bentham, Mill meng
usulkan pajak atas konsumsi dan
hanya menyetujui progresivitas untuk penghasilan tidak kena pajak
sebagai standar biaya hidup minimum. Teori pengorbanan setara dan
perdebatan tentang pajak progresif
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ini kemudian dilanjutkan oleh para
ekonom marginalis Inggris seperti
Francis J. Edgeworth, Henry Sidgwick,
dan Arthur Pigou, serta ekonom
Jerman-Austria seperti Adolph Wagner
dan Robert Meyer yang memadukan
ide pengorbanan marjinal yang setara
dengan teori hasil lebih yang semakin
berkurang (declining utility of income).
Ramifikasi pendekatan teoretik terjadi di abad ke-20 ketika para ekonom
mulai meninggalkan prinsip ability-to-pay karena nilai guna pendapatan
sebagai indikator pengorbanan individual tidak dapat diukur secara pasti. Para ekonom kemudian beralih ke
pendekatan good tax system, atau secara
khusus prinsip netralitas dan efisiensi

sebagai pondasi pendekatan perpajakan optimal (optimal taxation approach).
Sebaliknya, para ahli hukum tetap
mengadopsi prinsip ability-to-pay sebagai standar keadilan pajak dalam
kaitannya dengan solidaritas dan redistribusi sosial.
Secara singkat tampak lanskap
pemikiran yang beragam dan berpangkal pada klaim tentang keadilan.
Tanpa masuk lebih dalam ke diskursus
keadilan yang mewarnai sejarah pemikiran, tiap ahli dan mazhab hendak
mendekati gejala atau fenomena de
ngan refleksi tertentu. Ini tidak berarti
perkara keadilan bersifat subjektif,
melainkan refleksi, pandangan, dan
penilaian tentang keadilan tidak dapat
dilepaskan dari konteks historis-ideo
logis.
Hal penting yang patut digarisbawahi adalah semua ahli sependapat
bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan
yang meresapi dan mengejawantah dalam aturan perundangan dan praktik
pemungutan pajak. Di sinilah canon of
taxation Adam Smith diterima sebagai
formulasi prinsip yang dapat menca
kup dan merangkum ikhtiar memu-

ngut pajak yang baik itu.
Bertolak
dari
prinsip-prinsip
umum dan universal yang dibahas
sebelumnya, prinsip umum perpajak
an Indonesia dapat dilacak di dalam
Undang-undang Perpajakan Indonesia
khususnya Undang-undang Nomor 6
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Berdasarkan UU KUP, ciri dan corak
sistem pemungutan pajak sejak Reformasi Pajak 1983 antara lain pemu
ngutan pajak merupakan perwujudan
partisipasi publik untuk pembiayaan
negara dan pembangunan nasional,
masyarakat memiliki tanggung jawab
sesuai self-assessment system dan peme
rintah sebagai pembina, pembimbing,
dan pengawas, serta prinsip kepastian
hukum, keadilan, dan kesederhanaan
merupakan pilar kebijakan perpajakan. Visi brilian Reformasi Pajak
1983 ini harus terus dikenang dan
dikontekstualisasikan.
Refleksi konseptual-filosofis bertolak dari fakta empirik bahwa struktur
penerimaan pajak kita masih timpang
dan diterangi visi UU KUP dan prinsip-prinsip perpajakan terbaik yang
berlaku secara internasional.
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Setidaknya
terdapat
empat
tantang
an, yaitu kebutuhan negara akan penerimaan pajak semakin
meningkat sedangkan tax ratio belum
naik secara signifikan, penerimaan
pajak masih didominasi PPN dan PPh
Badan, menunjukkan prinsip ability-to-pay belum mantap, jumlah wajib
pajak yang mencapai 30 juta masih
dido
minasi karyawan yang pajaknya
sudah dipotong pemberi kerja, menunjukkan partisipasi warganegara dalam
membayar pajak masih rendah, dan
ka
pasitas otoritas pajak belum optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai pembimbing, pembina, pelayan,
sekaligus penegak hukum . Dengan
kata lain, sistem perpajakan Indonesia
belum sepenuhnya mempraktikkan
good tax administration.
Berdasarkan fakta di atas, prak-

P

Reformasi Pajak

rogram Amnesti Pajak
yang sedang berlangsung
boleh dibilang menuai
sukses. Jika diukur de
ngan jumlah harta yang
dideklarasikan dan uang tebusan yang
dibayar, Indonesia adalah termasuk
paling berhasil. Mencatat deklarasi
harta di periode I hingga Rp3.700 triliun dan uang tebusan sekitar Rp97
triliun, Indonesia berhasil melampaui
pencapaian Italia, Cili, dan Afrika Selatan—tiga negara yang kerap dirujuk
sebagai contoh sukses pelaksanaan
amnesti pajak.
Pencapaian ini tentu saja patut
disyukuri meski tak lantas membuat
kita menepuk dada. Pekerjaan rumah
baru segera menghadap, yakni apa
yang semestinya dilakukan pasca
amnesti pajak ini?

Membaca Tujuan dan Pencapaian
UU No. 11 Tahun 2016 tentang
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tik perpajakan sebaiknya direfleksikan dalam filosofi dan
prinsip perpajakan. Pertanyaan
reflektif yang dapat diajukan adalah apakah kita secara normatif telah menyediakan jawaban
atas pertanyaan mengapa rakyat
membayar pajak; apakah kebijakan perpajakan telah sepenuhnya
dida
sari prinsip-prinsip pemajakan yang adil; dan apakah pemungutan pajak telah dilakukan selaras dengan canon of taxation yang
antara lain tercermin dalam administrasi perpajakan yang baik.
Dengan kata lain, tantangan
kebijakan perpajakan 
Indonesia
adalah visi ideologis yang me
nerangi seluruh gerak dan arah
sistem perpajakan, yakni menuju Indonesia sejahtera yang
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Pengampunan Pajak menetapkan
tujuan pengampunan pajak adalah
repatriasi, perluasan basis data
perpajakan, kelanjutan reformasi
pajak, dan meningkatkan penerimaan
pajak. Jika dirinci lebih lanjut, data
pencapaian amnesti pajak periode I
justru bisa menyajikan tantangan baru.
Jumlah harta yang dideklarasikan
dalam amnesti ini mencapai Rp 3.625
triliun dengan rincian Rp 2.536 triliun
deklarasi dalam negeri, Rp 952 triliun
deklarasi luar negeri, dan Rp 137
triliun repatriasi. Besarnya deklarasi
dalam negeri menunjukkan sesuatu
yang ganjil, yakni bukti lemahnya
administrasi perpajakan kita karena
hingga saat ini belum mampu
menjangkau dan menjaring data
potensi pajak. Nilai repatriasi juga
masih terbilang kecil dibandingkan
dengan target Menkeu sebesar Rp
1.000 triliun atau perkiraan Bank
Indonesia sekitar Rp 500 triliun. Ini

adalah tantangan dan tugas berat
yang harus dituntaskan di periode II
amnesti pajak agar amnesti berhasil.
Peserta amnesti sekitar 373.598
wajib pajak, dengan rincian 240.822
wajib pajak orang pribadi non UMKM,
62.445 wajib pajak badan, 55.772
wajib pajak orang pribadi non UKM,
dan 14.559 wajib pajak badan UMKM.
Jumlah ini masih jauh lebih rendah
dibandingkan potensi wajib pajak
baru sekitar 10-15 juta dan wajib
pajak terdaftar sekitar 28 juta. Hal ini
menunjukkan masih dibutuhkannya
sosialisasi dan kampanye yang lebih
gencar, khususnya untuk para pelaku
UMKM yang belum ikut serta. Amnesti
pajak akan berpengaruh signifikan
pada peningkatan basis pajak jika
dapat menjaring wajib pajak baru
secara signifikan. Sinergi kelembagaan
agar merebut kepercayaan pelaku
UMKM amat diperlukan.
Dari sisi komposisi harta yang
dideklarasikan
juga
memberi
tantangan baru. Kas dan setara kas
mencapai Rp 1.376 triliun, investasi dan
surat berharga sebesar Rp 1.016 triliun,
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tanah bangunan dan harta tak bergerak
sebesar Rp 568 triliun, piutang dan
persediaan Rp 472 triliun, dan logam
mulia Rp 141 triliun. Dari kas dan setara
kas serta investasi dan surat berharga
terdapat Rp 700 triliun deklarasi luar
negeri. Tingginya deklarasi luar negeri
ini menyisakan pertanyaan tentang
kepercayaan para wajib pajak untuk
berinvestasi di Indonesia. Nilai yang
besar ini juga menjadi peluang untuk
mendorong repatriasi dana yang
akan sangat bermanfaat. Tentu saja
Pemerintah perlu lebih jeli dan taktis
dengan memperlakukan para wajib
pajak bak calon investor yang sedang
mencari tujuan investasi yang aman,
pasti, dan menguntungkan. Sedangkan
deklarasi dalam negeri tidak akan serta
merta menambah penerimaan pajak
karena sebagian besar sudah dipotong
pajak final.

Kelanjutan Reformasi Pajak
Jika
dalam
jangka
pendek
Pemerintah dapat menggenjot jumlah
peserta amnesti pajak dan mendorong
repatriasi, langkah berikutnya adalah

berkeadilan sosial. Di luar aneka
teknikalitas dan persoalan admi
nistratif, kita diuji dan ditantang
untuk mendasarkan pembangunan sistem perpajakan di atas fundamen demokrasi yang berasaskan
kesetaraan dan partisipatif.
Pemerintah harus menegaskan visinya dengan meneguhkan
prinsip ability-to-pay yang tercemin
dalam progresivitas tarif dan tax
allowance bagi kelompok marjinal.
Perumusan kebijakan dan strategi
pemungutan pajak pun sudah saatnya membuka ruang partisipasi dan
deliberasi yang luas, termasuk perlindungan hak-hak wajib pajak. Lalu
koneksi antara sisi penerimaan dan
pengeluaran sudah saatnya menjadi
jembatan penghubung pemenuhan
hak warganegara.

Namun tantangan terberat dan terbesar saat ini adalah menumbuhkan
kesadaran dan merawat taman etika
dan nalar bahwa pemahaman tentang
konsep, filosofi, dan prinsip perpajakan merupakan keniscayaan. Hal
ini agar seluruh rumusan kebijakan
dan gerak sistem perpajakan selaras
de
ngan ideologi negara, yaitu kesejahteraan rakyat berdasarkan keadilan
sosial. Hal ini juga bukan proses sekali
jadi melainkan agenda terus-menerus
untuk mendidik dan membentuk Fis
kus pajak yang berkarakter dan profesional, yang pada gilirannya menjadi
pilar penyangga otoritas pajak yang
kuat dan berwibawa. Resep awal se
sungguhnya tak terlampau sulit: membiasakan memperlakukan pajak sebagai muara aneka fenomena, bukan
hulu persoalan.

segera menyusun strategi untuk
meningkatkan
penerimaan
pajak
pasca-amnesti. Ditjen Pajak perlu segera
melakukan pemetaan (mapping) harta
berikut klasifikasinya, profiling yakni
menandingkan
data
penghasilan,
harta dan pembayaran pajak agar
mendapatkan gambaran kemampuan
ekonomi wajib pajak yang sebenarnya,
serta pengukuran potensi pajak baru
yang timbul dari harta baru yang
dideklarasikan. Sistem pengawasan
yang lebih efektif perlu segera dibangun,
terutama untuk mendorong kepatuhan
pajak dengan mengefektifkan strategi
perluasan cakupan dan probabilitas
pemeriksaan pajak.
Tak kalah penting, amnesti pajak
adalah jembatan menuju reformasi
pajak yang komprehensif. Amnesti
pajak
akan
memberi
manfaat
jika diletakkan sebagai jembatan
yang
memungkinkan
terjadinya
transformasi dari kondisi saat ini
menuju kondisi ideal. Prasyaratprasyarat sistem perpajakan yang
kuat perlu segera dipenuhi, antara
lain revisi UU Perpajakan dan UU

Perbankan, perluasan akses fiskus
ke data keuangan dan perbankan,
transformasi kelembagaan dengan
membangun institusi pemungutan
pajak yang kredibel, kompeten, dan
akuntabel, koordinasi kelembagaan
antarlembaga penegak hukum, dan
perbaikan administrasi perpajakan,
antara lain melalui otomatisasi,
digitalisasi, dan implementasi single
identification number (SIN).
Kini kita menantikan komitmen
Pemerintah
dan
DPR
untuk
memanfaatkan momentum amnesti
pajak yang menunjukkan tingginya
kepercayaan masyarakat dan tum
buhnya kesadaran baru akan pajak.
Tanpa komitmen yang jelas dan
peta jalan yang pasti, amnesti pajak
berpotensi menimbulkan persoalan
baru karena seluruh potensi pajak
di masa lalu sudah diampuni. Tugas
kita bersama untuk menagih janji
sekaligus mengawal, demi memastikan
sistem perpajakan kita semakin kuat
demi menjamin keberlangsungan
pembangunan bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
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KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK DAN
REFORMASI PERPAJAKAN NASIONAL

D

ARI data perpajakan
lima tahun terakhir
(2011-2015), realisasi tar
get penerimaan pajak
2015 menunjukkan angka paling rendah, 81,96%. Namun, jika
dilihat dari pertumbuhan targetnya,
penerimaan pajak 2015 menunjukkan kenaikan target cukup signifikan,
20,69%. Bahkan, dibandingkan dengan
pertumbuhan Produk Domestik Bruto
(PDB) nominal, kenaikan target tahun
2015 hampir dua kalinya.
Disisi yang lain, meski realisasi pajaknya selalu di bawah target, hal yang
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menarik adalah realisasi pajak selalu tumbuh positif selama lima tahun
berturut-turut (2011-2015). Bahkan,
2015 menunjukkan pertumbuhan realisasi yang lebih tinggi 7,68% dari tahun sebelumnya yang menunjukkan
tren penurunan. Data ini menunjukkan optimisme bahwa realisasi pajak
tumbuh melampaui pertumbuhan riil
ekonomi pada 2015 yang hanya 5,04%.
Dari sisi wajib pajak (WP), jumlahnya
terus bertumbuh positif, kecuali tahun 2015 yang bertumbuh negatif sebesar 1,73%. Hal ini disebabkan adanya
kebijakan pembenahan dan perbaikan

basis data WP.
Realisasi pajak dan jumlah WP
yang tumbuh positif secara konsisten, namun target penerimaan pajak
tidak tercapai, menimbulkan sebuah
pertanyaan berulang: apakah ada masalah pada penetapan target atau pada
upaya pencapaian targetnya?

Basis Pemajakan
Kinerja perpajakan dipengaruhi
oleh banyak hal, namun salah satu
yang menentukan adalah besarnya
basis pemajakan, yang terdiri dari siapa yang menjadi subjek dan apa yang

OPINI
transaksi luar negeri, dan ekonomi
informal. Banyaknya insentif pajak
secara langsung akan mempersempit
basis pemajakan, walaupun insentif
tersebut diharapkan memunculkan
basis pemajakan yang baru. Selanjutnya, transaksi luar negeri seharusnya
dapat memperluas basis pemajakan
kita, namun dengan banyak perjanjian perpajakan, yang mencapai 65
tax treaty, memunculkan peluang ber

ran tenaga kerja di sektor informal.
Menurut Nazara (2010), sebelum krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia
menunjukkan penurunan sektor
in
formal dan meningkatnya sektor
ketenagakerjaan formal. Namun, tren
tersebut berbalik dan menunjukkan
proporsi yang berkelanjutan dimana
sekitar 70 persen tenaga kerja masuk
sektor ekonomi informal.

Amnesti Pajak
Salah satu kebijakan untuk memperbaiki basis pemajakan adalah
melalui pengungkapan sukarela
WP dan untuk mendorong agar
WP mau mengungkapkannya
diperlukan insentif berupa amnesti pajak. Di pe
ngalaman banyak negara,
program amnesti pajak
juga sesuai yang jamak
dilakukan. Di Indonesia
sendiri, amnesti pajak
bukanlah kali pertama
dilakukan. Setidaknya
empat kali telah dilakukan program amnesti pajak dengan berbagai variasi,
yaitu tahun 1964,1985,2008,
dan 2015. Amnesti tahun
1964 dan 1985 memberikan pe
ngampunan tidak hanya sanksi tapi
juga pajaknya, namun dinyatakan ku
rang berhasil karena kurang adanya
du
ku
ngan administrasi yang memadai dan kondisi politik saat itu. Selanjutnya, tahun 2008 dan 2015 hanya
membe
rikan penghapusan sanksi
administrasi saja, namun dinyatakan
lebih berhasil karena dukungan administrasi yang lebih baik seiring de
ngan program penataan administrasi
perpajakan yang telah dilakukan sejak
tahun 2002.
Selanjutnya, amnesti pajak tahun
2016 jauh lebih lengkap dibanding
amnesti sebelumnya. Tidak hanya
pokok dan sanksi administrasi yang
dihapuskan, tapi sanksi pidananya
juga dihapuskan sepanjang belum
dilakukan penetapan. Termasuk juga,
DOC.PRIBADI

menjadi objek dari suatu sistem perpajakan.
Pertama, dari sisi subjek, memang
ada pertumbuhan jumlah WP dari tahun ke tahun, namun jika kita teliti
lebih dalam dan bandingkan dengan
data lainnya, basis pemajakan dari
subjek belum signifikan. Tahun 2015,
misalnya, dari sebanyak 30.044.103
WP, berasal dari orang pribadi seba
nyak 27,5 juta (92%) dan 2,4 juta Badan
(8%). Karena sistem perpajakan me
nganut keluarga sebagai satu entitas,
jumlah WP tersebut masih kurang dari
50% dari jumlah Kepala Keluarga sebanyak 60,3 juta (http://prodeskel.
binapemdes. kemendagri.go.id/
gjpenduduk_detil/).
Lebih
jauh lagi, dari jumlah WP
yang wajib menyampaikan
SPT, hanya berkisar 50-60%
yang menyampaikan SPT.
Belum lagi jika diteliti le
bih lanjut, dari yang me
nyampaikan SPT tersebut,
lebih sedikit lagi WP yang
benar-benar
melakukan
penyetoran pajak. Sebagai
contoh dari data akhir 2015,
jumlah WP yang membayar
sebanyak 1.172.018 WP, yang terdiri dari 375.569 WP Badan, 612.881
WP OP nonkaryawan, dan 181.537 WP
OP Karyawan (http://www.pajak.go.id/
content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak). Jika dibandingkan
dengan jumlah WP terdaftar, angka
ini hanya sebesar 3,9%. Nah, angka ini
akan lebih kecil lagi jika dibandingkan jumlah Kepala Keluarga, hanya sebesar 1,8% yang menjadi subjek basis
pemajakan.
Kedua, dari sisi objek sebagai basis
pemajakan berasal dari transaksi yang
seharusnya dikenai pajak baik Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai.
Data ini jauh lebih sulit dibandingkan
dengan basis pemajakan subjek karena tiga hal: kebijakan insentif pajak,

bagai skema perencanaan perpajakan
yang kompleks, sehingga justru dapat
menggerus basis pemajakan kita.
Selanjutnya, ekonomi informal
menjadi masalah pelik dalam perpajakan. Banyak faktor yang menyebabkan
tumbunya sektor informal, khususnya
masalah regulasi yang menyebabkan
tingginyabiaya ekonomi sektor formal.Semakin besar ukuran ekonomi
informal suatu negara, maka basis
pemajakan semakin sulit untuk dipajaki. Tidak mudah untuk menghitung
besaran sektor informal karena memang adanya keterbatasan data atas
sektor tersebut. Sebagai gambaran,
salah satunya dapat dilihat dari besa-
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amnesti pajak 2016 lebih diperluas
tidak semata-mata untuk tujuan perpajakan, tapi justru untuk tujuan perekonomian lebih luas sehingga dikaitkan dengan program repatriasi dana
luar negeri.
Sesuai penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016, amnesti
pajak lebih didorong oleh fakta pertumbuhan ekonomi yang melambat
baik secara domestik maupun global.
Dari tiga tujuan amnesti pajak, tujuan utamanya dimaksudkan untuk
mempercepat pertumbuhan dan res
trukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likui
ditas domestik, perbaikan nilai tukar
Rupiah, penurunan suku bunga, dan
peningkat
an investasi. Dampak dari
percepatan pertumbuhan ekonomi,
diharapkan mendorong adanya reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta
perluasan basis data perpajakan yang
lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan
pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari target
amnesti pajak secara nominal yang
mencapai Rp165 triliun, sebesar 12,2
persen dari target penerimaan pajak
sebesar Rp1.355 triliun di tahun 2016.
Dari data per tanggal 29 September
2016, capaian uang tebusan amnesti
pajak mencapai Rp90,1 triliun (54,6%
dari target uang tebusan) dan deklarasi
harta sebanyak Rp3.405 triliun (29,5%
dari PDB Nominal tahun 2015), dengan
jumlah dana yang repatriasi mencapai
Rp134 triliun (1,2% dari PDB Nominal
2015). Jika dibandingkan beberapa
data di luar negeri, capaian ini menunjukkan jumlah yang signifikan, walau
dari sisi dana repatriasi perlu dimaksimalkan. Sebagai perbandingan, Italia
(2002) menghasilkan dana repatriasi
sebanyak 56 juta euro dan uang pajak
sebanyak 1,4 juta euro (tarif 2,5%). Di
Amerika (Hasseldine, 1998), dari 43
kali program amnesti pajak di 35 ne
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gara bagian (1982 dan 1997), pajak
yang dihasilkan paling rendah seba
nyak 0,008% dan paling tinggi mencapai 2,6% dari total pajak.

Reformasi Berikutnya
Banyak faktor yang menyebabkan
capaian amnesti pajak saat ini cukup
signifikan, mulai dari dukungan politik Presiden, desain kebijakan amnesti
pajak, sosialisasi, kepercayaan publik,
maupun dukungan administrasinya.
Namun, dari sisi lain, capaian amnesti
pajak tersebut menunjukkan mendesaknya pemberian akses data dan
informasi, termasuk perbankan dan
keuangan, kepada otoritas pajak dalam memastikan kebenaran basis pemajakan. Banyaknya deklarasi harta

pada amnesti pajak ini menunjukkan
minimnya akses data dan informasi
selama ini sehingga luput dari pengawasan otoritas pajak.
Ada dua hal yang perlu dipahami
dari awal sehubungan dengan reformasi
perpajakan pasca-amnesti pajak.
Pertama, refomasi perpajakan yang
dilakukan pada1984 adalah mengganti sistem pemungutan perpajakan dari official-assesstment menjadi
self-assessment. Official-assessment berarti
ma
syarakat membayar pajak sebesar
yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam sistem ini, masyarakat hanya
membayar pajak apabila pemerintah
telah menghitung dan menetapkan
besaran pajak yang harus dibayar.
Sebaliknya, self-assessment menuntut

OKEZONE.COM

METROTVNEWS.COM

OPINI

masyarakat untuk menghitung dan
membayar sendiri besaran pajak yang
harus dibayar, berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban membayar pajak tidak lagi
tergantung dari penetapan besaran
pajak dari pemerintah. Pemerintah,
dalam hal ini Direktorat Jenderal
Pajak, berperan sebagai pihak penguji
kepatuhan WP.
Di banyak negara yang menganut
sistem self-assessment, penerimaan pajak lebih banyak berasal dari voluntary compliance (kepatuhan sukarela),
dibandingkan dengan forced compliance (kepatuhan yang dipaksakan). Ba
nyak faktor yang menyebabkan tinggi
rendahnya voluntary compliance, mulai dari nilai-nilai sosial yang dianut
dalam suatu negara, sistem hukum,

budaya, kemungkinan deteksi, dan
kepercayaan kepada pemerintah. Dari
banyak faktor, salah satu faktor yang
dapat dikendalikan oleh otoritas perpajakan adalah kemungkinan deteksi
atas ketidakpatuhan WP. Ini adalah
suatu kondisi atau persepsi WP atas
seberapa cepat, mudah, dan mampu
otoritas pajak mengetahui apabila WP
melakukan ketidakpatuhan. Apabila
WP mempersepsikan bahwa otoritas
pajak tidak mampu, sulit, dan tidak cepat menemukan ketidakpatuhan, WP
akan cenderung tidak patuh. Sebalik
nya, jika WP mempunyai persepsi bahwa otoritas pajak mampu, mudah, dan
cepat menemukan ketidakpatuhan
nya, maka WP akan cenderung patuh.
Salah satu yang menentukan
persepsi kemungkinan deteksi adalah akses otoritas pajak atas data dan
informasi WP. Semakin sulit dan terbatas akses tersebut, maka kemung
kinan deteksi tersebut semakin
rendah. Rendahnya kemungkinan
deteksi menyebabkan voluntary compliance menurun. Hal kedua yang menentukan adalah sistem identitas data
dan informasi yang beraneka ragam
menyebabkan proses rekonsiliasi dan
verifikasi berjalan cukup lama, sedangkan waktu yang diberikan kepada
otoritas pajak berdasarkan ketentuan
perpajakan mengalami pembatasan

dari sebelumnya 10 (sepuluh) tahun
menjadi hanya 5 (lima) tahun. Oleh
karena itu, kesuksesan amnesti pajak
bisa juga dikaitkan dengan adanya
keterbukaan informasi dalam rangka
exchange of information antarotoritas pajak di berbagai negara yang akan berlaku tahun 2018.
Kedua, ketika akses data dan informasi diberikan, reformasi mendesak
yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal
Pajak mulai dari kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, maupun
teknologinya. Dengan banyaknya data
yang bisa diakses dibarengi kapasitas
organisasi yang meningkat, berbagai
data dan informasi tersebut diharapkan dapat diolah menjadi potensi, dan
potensi tersebut dapat dikonversi menjadi realisasi penerimaan pajak. Pengawasan dapat dilakukan lebih optimal
sehingga ketidakpatuhan WP dapat
diminimalkan.
Tanpa reformasi lanjutan atas akses data dan peningkatan kapasitas
kelembagaan otoritas pajak, kebutuh
an akan amnesti pajak di masa mendatang akan berulang. Jika ini yang
dipersepsikan publik, amnesti pajak
akan menjadi rutinitas dalam suatu
periode dan dikhawatirkan justru mendiscourage kepatuhan WP di masa mendatang.
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SUARA ALUMNI

Harus Disalurkan dengan
Benar dan Transparan

Kolonel Inf Chanlan
Adilane, S.I.P.
Alumni PPRA 54
Lemhannas

P

ENERIMAAN pajak Indonesia
dalam lima tahun belaka
ngan tak pernah menyentuh
target yang dicanangkan pemerintah dalam APBN maupun APBN-P. Menurut data Bank Dunia,
tax ratio Indonesia hanya berkisar antara
10-11%. Ini jauh sekali dibandingkan ne
gara-negara maju, bahkan negara-negara
di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan
Singapura.
Rendahnya penerimaan pajak ini bukanlah tanpa sebab. Menurut Alumni

perekrutatanya benar, peman
faatannya
benar, saya pikir akan baik,” imbuhnya.
Meski demikian, ia berpendapat, pajak sangat penting sekali demi menyukseskan pembangunan di Indonesia. Untuk itu, butuh sekali upaya pembenahan
sistem perpajakan di Indonesia. Menurut
Kolonel Infanteri yang pernah menjabat
Asisten Perencanaan Kostrad ini, amnesti
pajak yang tengah digulirkan pemerintah
merupakan terobosan bagus dalam perpajakan Indonesia.
“Amnesti pajak ini menurut saya tero-

Amnesti pajak yang tengah
digulirkan pemerintah merupakan
terobosan bagus dalam perpajakan
Indonesia.
PPRA 54 Lemhannas, Kolonel Inf Chanlan
Adilane, S.I.P, rendahnya angka penerimaan pajak Indonesia karena sistem pajak
di Indonesia belum berjalan baik.
“Sistem perpajakan kita belum berjalan dengan semestinya, mulai dari pajak bumi bangunan dan lain-lain. yang
kedua, sistem perekrutan dan sistem distribusinya belum tepat,” ujarnya.
Menurutnya, transparansi perpajakan
di Indonesia masih cukup lemah. Inilah
yang menyebabkan kebocoran dana pajak
yang selama ini terjadi. Misalnya kasus
Gayus Tambunan yang ramai beberapa
waktu tahun lalu dalam kasus mafia pajak. Ia menambahkan bahwa selama ini
banyak orang yang tidak bayar pajak karena sistemnya belum benar.
“Banyak warga indonesia yang enggak bayar pajak karena sistemnya udah
enggak benar. Kalau sistemnya benar,
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bosan bagus dan saya lihat hasilnya bagus.
Harapan kita dengan amnesti pajak itu,
hasilnya bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa
Indonesia. Jangan kita ngutang terus ke
luar negeri. Satu sisi juga, itu untuk me
nyadarkan para miliyuner-miliyuner kita
yang tidak menanamkan uangnya di
Indonesia,” ujarnya.
Selain amnesti pajak, ia menilai ada
hal yang mendasar yang perlu dibenahi
dalam sistem perpajakan Indonesia, yakni
sumber daya manusia. Baik dari otoritas
pajak maupun wajib pajaknya itu sendiri.
Selain itu, sosialisasi juga perlu ditingkatkan karena, menurutnya, banyak warga
Indonesia yang tak mengerti soal pajak.
“Harapan kita, dengan memacu pajak
ini, pemeritnah juga harus konsekuen de
ngan hasil pajaknya. Harus disalurkan de
ngan benar dan transparan,” pungkasnya.

SUARA ALUMNI

Membangun
Kepercayaan

T

Kombes Pol Muhammad
Iqbal
Alumni PPRA 54
Lemhannas

UGAS aparatur negara bukan sekadar melaksanakan
fungsi administratif semata,
melainkan berperan juga
membangun
optimisme
dan kepercayaan rakyat. Ini bukan semacam jargon atau tagline iklan. Pandangan
ini diemban betul oleh Komisaris Besar
Polisi Mohammad Iqbal, tak terkecuali
dalam hal perpajakan di Indonesia.
Penerima penghargaan Kabid Humas
polisi terbaik se-Indonesia oleh Kapolri
sewaktu dirinya menjabat sebagai Kabid

pajak sebenarnya bisa membuka ke
sempatan terjadinya kejahatan pajak.
Biasanya, katanya, petugas pajak akan
menawarkan keringanan pembayaran
bagi wajib pajak yang menunggak dalam
jumlah besar.
Maka dari itu ia beranggapan optimalisasi pembayaran pajak via online sudah sangat dibutuhkan. Selain masalah
praktis, juga bisa menghindari terbuka
nya kesempatan pelanggaran semacam
tadi. Belum lagi juga bisa mengurangi kemacetan yang kerap terjadi akibat mem-

Mengatakan bahwa pajak, disukai atau
tidak, merupakan elemen penting untuk
jalannya suatu negara dan pemerintahan.
Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan
bahwa kerap ada kasus mafia pajak yang
melibatkan aparatur dengan wajib pajak.
Pada umumnya, aksi komplotan oknum
pegawai pajak ini melakukan tindak
pidana korupsi, TPPU, dan pemerasan
dengan modus mengecek dan menagih
tunggakan wajib pajak juga kian meresahkan.
Menurut Iqbal yang pernah mengemban pendidikan di Lembaga Ketahanan
Nasional, hal-hal semacam ini bisa me
ngurangi respek dari masyarakat terhadap aparatur pajak. Padahal saat ini
kepercayaan menjadi harga mahal yang
memegang peranan tak remeh, terlebih
demi menarik hati para wajib pajak agar
membayar pajak. Baginya, jika aparatur
pajaknya saja sudah mencoreng kepercayaan tadi, bagaimana rakyat bisa terpanggil hatinya.
Masih menurut mantan Kepala
Bidang Hubungan Masyarakat Polda
Metro Jaya ini, tingginya frekuensi pertemuan antara petugas pajak dan wajib

bludaknya halaman parkir gedung pajak
yang dipenuhi kendaraan para pembayar
pajak.
Ia juga pernah mengatakan saat optimisme publik sudah didapatkan, tinggal
bagaimana caranya untuk merawat dan
menjaganya. Pun sebagai aparatur negara
di bidang lainnya, jika bisa menjalankan
tugas dengan sepenuh hati, masyarakat
akan merasakannya bahwa pemerintah
atau negara benar-benar hadir dan bekerja untuk rakyat.
Terakhir, penggagas inteligent media
management dan Media Management
Centre di Polda Metro Jaya ini mengatakan
bahwa pajak, disukai atau tidak, merupakan elemen penting untuk jalannya suatu
negara dan pemerintahan. Terlepas dari
berbagai pendapat yang menolak pajak,
kewajiban warga negara tetap membayar
pajak. Bila tidak membayarnya atau bahkan berusaha menghindari pajak dengan
cara yang tidak benar, maka akan terkena
sanksi dan hukuman baik denda maupun
pidana.
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HARAPAN PESERTA

Mundur Selangkah
untuk Melompat
Lebih Jauh

Kombes Pol Rudy
Sumardiyanto S.H.,
M.Si

Peserta PPRA 55
Lemhannas

K

URANG lebih sekitar tiga tahun lalu, sebelum mengemban tugas baru sebagai
Analisa Kebijakan di Markas
Besar Ke
polisian Indonesia,
Kombes. Pol. Rudy Sumardiyanto miris
menemukan begitu banyak pemilik ken
daraan bermotor yang tak lagi membayar
pajaknya. Bermacam alasan ia temui. Dari
mulai lupa lalu keterusan lantaran semakin tingginya nominal denda, hingga yang
memang benar-benar tak mampu membayar bersamaan angsuran kreditnya.

lantas daerah kembali mendapatkan
pendapatan. Sebab tadinya malah kehi
langan sama sekali,” jelasnya.
Sesuai harapan, strategi tersebut pun
membuahkan hasil. Tak cuma dari pusat
kota, para pemilik kendaraan bermotor
yang bermukim di perkampungan dan
pelosok desa pun datang dan membayar
pajak. “Tentunya dari situ, kami im
bau
dan ajak mereka agar tidak lagi menunda-nunda bayar pajak agar tidak menggelembung di kemudian hari,” ujar mantan
Kepala Biro Operasi Kepolisian Manado,

Pajak untuk sebuah negara yang giat
membangun seperti Indonesia punya
peran yang tak remeh.
Di sisi lain, khususnya di daerah
tempatnya bertugas sebagai Direktur
Lalu 
Lintas Kepolisian Daerah (Polda)
Kalimantan Timur (Kaltim) dulu, kehi

la
ng
an banyak penghasilan asli daerah
(PAD) dari pajak kendaraan bermotor
(PKB). “Ada yang sampai 3 bahkan 5 tahun
pajaknya sudah mati. Kebanyakan jadi
malas karena tak sadar tunggakannya sudah kian besar,” ujarnya saat dihubungi
Swantara, beberapa waktu lalu.
Tak ingin membiarkan, lanjut Rudy,
Polda Kaltim bersama beberapa provinsi lain lantas menggandeng Pemerintah
Daerah untuk “memutihkan” denda pajak lama demi menarik hati wajib pajak
pemilik kendaraan bemotor untuk kembali membayar pajaknya. “Jadi biarlah
kami mundur selangkah dulu, namun
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Sulawesi Utara, ini.
Istilah mundur untuk melompat le
bih jauh ini, menurutnya, juga setipe de
ngan apa yang tengah digagas Pemerintah
untuk menarik wajib pajak untuk membayar pajak. Amnesti Pajak seperti yang
diserukan Presiden pun bertujuan untuk
itu. Terlebih pajak untuk sebuah negara
yang giat membangun seperti Indonesia
tentunya punya peran yang tak remeh.
Banyak keuntungan yang bisa didapat untuk negara sekaligus rakyatnya sendiri.
“Pemahaman perihal kesadaran inilah
yang kita galakkan. Tak cuma untuk hal
besar macam amnesti, kebijakan dan upaya
mengajak rakyat membayar pajak pun bisa
dimulai dari hal kecil di lingkungan ma
syarakat bawah seperti halnya membayar
pajak kendaraan bermotor,” pungkasnya.

HARAPAN PESERTA

Dengan Amnesti
Pajak, Kita Jadi
Sadar Pajak
Purnomo Saidi,
S.I.P., M.H.
Peserta PPRA 55
Lemhannas

“

BUMI mana yang tak ditimpa hujan”. Demikianlah peri
bahasa yang terdapat dalam kebudayaan Indonesia—yang berarti manusia tak bisa lepas dari
kesalahan. Peribahasa tersebut tampak
nya cocok untuk perpajakan Indonesia.
Ya, perpajakan Indonesia kerap dirun
dung masalah, seperti mafia pajak serta

pentingnya amnesti pajak sekarang.
“Amnesti pajak itu merupakan program
yang bagus sekali dari pemerintah. Amnesti pajak kan memberikan kesempatan
warga negara yang belum menyampaikan
kekayaannya dan belum membayar pajak
selama ini. Setelah dilaporkan itu akan
mendapatkan keringanan dari pemerintah. Dengan amnesti pajak, kita jadi sadar

Program amnesti pajak yang
digulirkan pemerintah ini adalah
sarana dalam memperbaiki
kesalahan pemerintah dan wajib
pajak itu sendiri.
tidak adanya rasa saling percaya antara
otoritas pajak dan wajib pajak. Namun,
bukan manusia bijaksana namanya jika
tidak belajar dari kesalahan. Baik pemerintah selaku otoritas pajak dan warga negara Indonesia sebagai wajib pajak
harus belajar untuk memperbaiki sistem
perpajakan ini.
Menurut Peserta PPRA 55 Lemhannas,
Purnomo Saidi, program amnesti pajak
yang digulirkan pemerintah ini adalah
sarana dalam memperbaiki kesalahan
pemerintah dan wajib pajak itu sendiri.
Warga negara Indonesia, ia menambahkan, wajib membayar pajak sesuai de
ngan ketentuan yang diatur pemerintah.
Namun, ia tak memungkiri jika ada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak dengan baik. Untuk itulah,

pajak,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, untuk mempermudah kelancaran pajak di I ndonesia,
sistem perpajakan juga harus memanfaatkan teknologi Informasi. Hal ini juga
untuk mengurangi kecurangan yang selama ini terjadi.
“Eranya sudah IT (teknologi informasi), kita cukup menggunakan IT, kita bisa
transfer tanpa harus ke kantor pajak. Itu
juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem pajak seharusnya menggunakan sistem IT,” ujarnya.
Nah, dengan adanya perubahan-perubahan ini, harapannya sitem perpajakan
akan semakin membaik. Dan yang terpenting, “pajak ini juga akan meningkatkan ketahanan ekonomi kita,” pungkas
nya.
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A

rif Wachjunadi yang
memiliki
nama
pang
gilan Ari atau
Ais ini lahir pada
14 Mei 1960.Menghargai orang lain dan hidup disiplin
adalah dua pesan orangtuanya yang
masih lekat di benaknya hingga saat
ini. Arif kecil sudah terbiasa dengan
hidup disiplin yang diterapkan oleh
kedua orangtuanya. Memiliki keingin
an yang tinggi untuk hidup mandiri,
sejak tamat SMP, Arif telah berani hi
dup jauh dari orangtua.
Arif pun menetap di Bandung sementara kedua orangtuanya di Bogor.
Tahun 1980, setelah lulus SMAN 1
Bandung, Arif mendatangi Kodam III
Siliwangi, Bandung untuk mendaftar
di AKABRI. Setelah dinyatakan lulus, ia
menjalani masa pendidikan di AKABRI
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Pada tanggal 27 September 1984,
ia resmi menjadi perwira polisi sebagai angkatan ke-14. Pelantikan
kelulusannya dilakukan oleh Presiden
Soeharto di Istana Negara, Jakarta. Tahun 1984—1985, pria yang memiliki
hobi fotografi ini mulai meniti k
 arier
dan bertugas pertama kali sebagai
Perwira Tama (Pama) di Brimob Polda
Nusra. Selama dua tahun, 1985—1987
ia ditugaskan di Polwil Nusa T
 enggara
Timur sebagai Komandan Peleton 1
Kompi 5124 Brimob Kupang. Tahun
1987—1991, ia kembali bertugas di
Polda Nusra sebagai Komandan K
 ompi
518 Satuan Brimob Polda Nusra.
Setelah empat tahun di sana, ia pindah ke Y
 ogyakarta tahun 1991—1994
sebagai Komandan Kompi 5155 Satuan
Brimob Yogyakarta.
Pada tugas berikutnya, tahun

2002—2003, setelah itu ia kembali ke
Kalimantan Timur sebagai K
 omandan
Satuan B
rimob Polda Kalimantan
Timur. Kariernya terus menanjak
hingga akhirnya ia ditempatkan di
Jakarta sebagai Kepala Bagian Operasi
Korbrimob 
Polri tahun 2003—2008,
Kepala Satuan Brimob Polda Metro
Jaya tahun 2008 dan menjadi Kepala
Biro Operasi Polda Metro Jaya tahun
2008—2009. Perjalanan kariernya begitu panjang, dalam kurun waktu 27
tahun, ia telah bertugas di enam pulau
dan 11 provinsi.
Dari 27 tahun perjalanan kariernya, di tahun 2011, ia menghabiskan
waktu 22 tahun waktunya bertugas
sebagai Brimob. Ia pun kembali bertugas di Nusa Tenggara dan diangkat
menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat.
Selama menjabat di sana, ia menga-

Sesuatu yang harus dikerjakan hari ini haruslah
segera dikerjakan hari ini juga karena esok hari
tentulah ada pekerjaan lain yang membutuhkan
perhatian untuk dikerjakan
Bagian Kepolisian selama tiga sete
ngah tahun di Candi Baru, Semarang
yang mengharuskannya untuk tinggal
di asrama.
Tinggal jauh dari orangtuanya
membuatnya semakin terpacu untuk
mengatur segala urusan yang tidak
harus melibatkan orangtua dan ke
luarganya. Namun, jika ada hal-hal
yang menyangkut keputusan penting,
ia akan tetap mendiskusikannya de
ngan mereka. Tentu ada saat ia merasa
rindu kepada mereka dan setiap enam
bulan sekali ia mendapat kesempatan
untuk berlibur yang digunakan untuk
melepas rindu dan berkumpul bersama. Tak terkecuali pada serundeng
daging sapi, salah satu masakan sang
ibu yang selalu ia bawa ke asrama.
Makanan yang sampai sekarang ia rindukan terutama saat sang ibu sudah
berpulang.

1994—1996, suami dari Megasari
Manhatanti ini ditugaskan di Pulau
Kalimantan sebagai Wakil Komandan
Satuan Brimob Polda Kalimantan
Timur. Selanjutnya, selama setahun,
ia bertugas di Jawa Barat sebagai Wakil
Komandan Satuan Brimob Polda Jawa
Barat. Setelah itu, ia ditugaskan di tempat yang cukup jauh, di Polwil Timor
Timur sebagai Komandan Satuan
Brimob Polda Timtim tahun 1996—
1998.
Dari Timtim, kariernya berturut-turut
sebagai
Pabandya
Lat. Ops. Korbrimob, kemudian
Komandan 

Satuan
Brimob Polda
Riau. Tahun 2000—2001, ia menjadi 
Kapolres 
Bengkalis Polda Riau,
lalu ke 
Palembang menjadi Wakil
Kepala Satuan Brimob Polda S
 umatera
Selatan. Berikutnya sebagai 

Kapolres
Cilacap, Polda Jawa Tengah tahun

jak seluruh jajaran Polda NTB untuk
mengembalikan citra polisi yang te
lah tercoreng dengan ulah sebagian
oknum yang telah melakukan upaya
menyimpang dengan melakukan bina
ulang profesi bagi polisi ‘nakal’. Pada
suatu kesempatan berkumpul dengan
calon taruna yang akan mengikuti
tes masuk Akpol, juga di depan 1.300
calon brigadier, ia sempat menyampaikan pesan kepada para orangtua
di NTB yang anak-anaknya hendak
mengikuti tes masuk Akpol untuk
mengikuti prosedur dan menyiapkan
anak-anak mereka sebaik-baiknya.
“Sesuatu yang harus dikerjakan hari
ini haruslah segera dikerjakan hari ini juga
karena esok hari tentulah ada pekerjaan
lain yang membutuhkan perhatian untuk
dikerjakan.”
Itulah salah satu prinsip Arif yang
selalu diingat mantan stafnya. Efek-
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ma. Ketika bekerja, ia selalu fokus
pada pekerjaan, ketika waktu bersama keluarga, ia akan fokus kepada
keluarga, dan ketika kewajiban bera
gama dilakukan, ia menyerahkan diri
sepenuhnya kepada-Nya.
Sebagai pimpinan, ia selalu berupaya sefleksibel mungkin. Ia si
nergikan dan seimbangkan tiga
hal yang dimiliki manusia: pikiran,
perasaan, dan emosi dalam melihat

DOC.SWANTARA

tivitas dan efisiensi adalah perhatian
utamanya demi memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
Dalam bekerja, ia memiliki pedoman
yang bisa sangat membantunya sebagai pimpinan dalam melaksanakan
tugas-tugas demi kepentingan umum.
Pedoman itu yang ia sebut dengan 5F,
yakni fast (cepat), focus, flexible, friendly,
dan fun. Salah satu terobosan yang ia
lakukan selama menjabat Kapolda
NTB adalah membuka komunikasi
dengan masyarakat dan transparan
dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Nomor ponsel yang langsung bisa
diakses kepadanya pun dibuka kepada
umum ketika ia turun berkunjung ke
desa-desa.
Kecepatan sikap dan tindakannya
dalam mengambil kebijakan terlihat
dari respons cepat yang dilakukan
nya ketika menghadapi konflik-kon
flik yang terjadi di NTB. Ia ikut serta
mengawal sendiri konflik yang sempat pecah di NTB, turun langsung ke
lapangan agar konflik tidak membesar. Ketika kejadian perusakan di
Sukaraja Lombok Timur tahun 2010,
ia mengawal langsung kejadian tersebut. Demikian pula pada bulan April
2011 ketika terjadi aksi massa yang
membakar kamp sebuah perusahaan
tambang di Kecamatan Parado, Bima.
Respons yang cepat juga tampak dari
dibangunnya kembali Polsek Parado
yang rusak total dibakar massa. Pada
kasus kerusuhan massa yang juga terjadi di Kecamatan Lambo wilayah hukum Polres Bima Kota bulan Februari
2011, ia juga turun langsung mengawal kejadian ini. Ketika pecah konflik
komunal di Ketare Lombok Tengah, ia
berdiri di tengah-tengah massa yang
berkonflik bersama Kapolres Lombok
Tengah dan para anggotanya sepanjang malam hingga pagi tiba.
Fokus dalam melakukan setiap
pekerjaan akan memudahkan dalam
memilah dan memilih pekerjaan.
Menurutnya, dalam kehidupan manusia ada tiga hal yang tidak boleh
dilepas: pekerjaan, keluarga, dan aga

persoalan. Setiap kebijakan yang diambilnya selalu berpedoman kepada pemikiran yang matang, dirasa dengan
kepekaan, dan emosi yang terkendali.
Kelenturan sikap kepemimpinannya
tampak ketika ia menjadi Karo Ops
Polda Metro Jaya. Tiap Polwan melahirkan, berdasarkan ketentuan mendapat
cuti melahirkan selama tiga bulan.
Olehnya ditambah dua minggu sebelum proses kelahiran berlangsung.
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akan berani berinisiatif mendekatkan diri dengan atasan. Memberikan
hadiah melalui asah wawasan dan
kemampuan fisik adalah salah satu
caranya untuk mendekatkan diri sekaligus memberikan semangat dan motivasi bagi stafnya.Ia juga mengenal
detail para staf dekatnya sampai ke
ciri-ci
rinya. Maka ketika ia meminta
bantuan kepada anak buahnya atau
pun stafnya, ia selalu mengawalinya
de
ngan bertanya tentang kabar dan
keluarganya. Tidak langsung meminta
tolong atau membuat perintah.

nya, peran bapak cukup berat karena
ia juga harus berperan sebagai teman,
sahabat, guru, instruktur. Hal inilah
yang membuatnya dekat dengan buah
hatinya, termasuk saat ia harus berpindah-pindah tempat tugas, sang istri
dan kedua anaknya ikut mendampi
ngi. Hal ini dilakukan agar mereka
mendapat ‘warna murni’ dari kedua
orang tuanya. Kedekatan inilah yang
membuatnya bisa mengontrol pergaulan sang anak tanpa harus memaksakan kehendaknya sebagai orangtua.
Dua hal yang menurutnya merupakan

 alimantan Timur dan Wadansat Polda
K
Jawa Barat. Pada level berikutnya, ia
pun memimpin sekaligus pengambil kebijakan-kebijakan penting saat
menjadi Dansat Brimob Polda Timor
Timur atau pun Dansat Brimob Polda
Kalimantann Timur yang memimpin
1000—2000 orang. Setara pula ketika
ia menjadi Kapolres Bengkalis Riau
dan Kapolres Cilacap Jawa Tengah dan
jabatan-jabatan setingkat hingga ak
hirnya ia memimpin 7000-an anggota
polisi dalam institusi Polda NTB.
Terhadap bawahan ia mengedepankan kedekatan personal dan selalu bersahabat. Menurutnya tidak
perlu sungkan atau malu ketika seorang pimpinan membantu tugas-tugas bawahan. Untuk melakukan
pendekat
an dengan bawahannya,
Ariflah yang berinisiatif dekat dengan
mereka. Ia sadar kalau bawahan tidak

Tanggal 1 September 2016 lalu, ia
dipercaya menjadi Sekeretaris Utama
Lemhanas RI. Baginya ini adalah kali
pertama ia menduduki jabatan diluar institusi Polri. Sejak hari pertama, bahkan sebelum ia dilantik, ia
telah mempelajari Sekretaris 
Utama
(Sestama) tentang fungsi, tugas pokok,
dan peranan termasuk juga mempelajari struktur organisasi yang ada.
Menurutnya, pemimpin nasional atau
calon pemimpin nasional itu harus
tahu dengan pengukuran tentang
ketahanan nasional yang dinilai dari
tiga dimensi: dimensi gatra, spasial,
dan waktu.Ia berharap kehadirannya
dapat bermanfaat di lembaga ini.
Sukses dengan kariernya yang cemerlang, ayah dua anak ini juga sukses
dalam kehidupan berkeluarga. Hal-hal
yang dia pelajari dari orangtua, ia te
rapkan pada kedua anaknya. Menurut-

menyebab utama terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan remaja.
Ia pun tidak pernah memaksakan
anak-anaknya untuk mengikuti kariernya dan memilih ingin masuk Akpol.
Anak keduanya dengan kemauan sendiri bercita-cita menjadi seperti ayahnya.
Ia mendukungnya dengan melatihnya
sejak dini. Sebagai seseorang yang telah
lama bekerja di kepolisian, tentu Arif
memiliki cita-cita untuk menduduki
jabatan yang lebih tinggi. Namun, ia
ingin fokus dulu aja dan membiarkan
pimpinan yang menilai. Akhirnya,
pada tanggal 13 September 2016, sang
Sekretaris Utama Lemhanas resmi berpangkat 
Komisaris Jenderal atau bintang tiga. Upacara kenaikan pangkat
digelar di Rupatama, Mabes Polri, Jalan
Trunojoyo, 

Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan yang dipimpin langsung oleh
Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

FOTO-FOTO: DOC.SWANTARA

Belajar dari pengalaman memim
pin, ia telah melaluinya mulai dari
tahap yang paling bawah, yakni
memimpin peleton yang berjumlah
30 orang saat ia menjadi Danton 1
KI. 5124 B
 rimob Kupang Polda Nusra.
Lalu meningkat menjadi komandan
kompi yang memimpin 160 orang. Pe
ngalaman ini ia peroleh saat menjadi
Danki 518 Sat Brimob Polda Nusra dan
Danki 5155 Sat Brimob Y
ogyakarta.
Kemudian ia memimpin dalam
tahapan yang lebih tinggi lagi ketika
ia menjadi Wadansat Brimob Polda
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Berpikir Kritis

di Mana Saja
Ralat Profil
Gubernur Lemhannas
Disampaikan kepada seluruh pembaca Majalah Swantara Edisi No 17 Tahun V/Juni 2016, bahwa telah terdapat
kekeliruan penulisan nama oleh redaksi di halaman 60, rubrik profil Gubernur Lemhannas RI Agus Widjojo “Berpikir
Kritis Dimana Saja”. Pada paragraf kedelapan sub judul “Awal Mula Karier Militer”,
Semula tertulis :
“Agus Widjojo merupakan putra sulung dari tiga bersaudara pasangan Mayjen TNI Sutoyo dan RA. Suparmi.”
Seharusnya tertulis :
“Agus Widjojo merupakan putra sulung dari tiga bersaudara pasangan Mayjen TNI Anumerta Sutoyo dan Sri
Rochjati.”
Atas kekeliruan tersebut, redaksi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan dengan dimuatnya
ralat ini, maka kesalahan tersebut telah diperbaiki.
Demikian, terima kasih.
Redaksi
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Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas
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Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
di Papua

D

EPUTI
Pemantapan
Nilai-Nilai Kebangsaan
Lemhannas RI, Laksda
TNI
Ir.
Yuhastihar
membuka
kegiatan
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan
bagi kalangan Kalangan Birokrat,
Akademisi dan Tokoh Masyarakat Kota
Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (23/8),
di Ballroom Hotel Sahid Papua.
Dalam
sambutan
Gubernur
Lemhannas RI yang dibacakan oleh
Deputi
Pemantapan
Nilai-Nilai
Kebangsaan Lemhannas RI, Laksda TNI
Ir. Yuhastihar, M.M. mengungkapkan
kehidupan berbangsa dan bernegara
yang demokratis, beretika, dan
bermartabat harus senantiasa terus
ditumbuhkembangkan di tengahtengah masyarakat.
“Diperlukan peran serta semua
komponen
masyarakat
untuk
memperkuat
demokrasi dan me
lestarikan nilai-nilai luhur dan jati
diri bangsa yang bercirikan semangat
gotong royong, saling menghargai,
santun dan menjunjung tinggi
kehormatan bangsa dan negara”, ucap
Yuhastihar.

Selanjutnya,
Yuhastihar
juga
menyampaikan kesempatan ini dapat
dimanfaatkan sebaik mungkin untuk
melakukan diskusi dan tanya jawab
terkait berbagai permasalahan dalam
perspektif
wawasan
kebangsaan,
sehingga para peserta memiliki
cakrawala pandang yang utuh dan
lebih luas terkait nilai-nilai kebangsaan
yang
senantiasa
membangun
persatuan dan kesatuan bangsa.
Sementara itu, Sekretaris Daerah
Provinsi Papua, Bapak Tea Hery
Dosinaen, S.IP.,M.KP yang turut hadir
dalam kegiatan pembukaan tersebut
menyampaikan
tentang
sejarah
perjalanan pemerintahan yang begitu
dinamis sejak pemerintahan Orde
Lama, Orde Baru, dan Reformasi,
hingga
dinamika
masyarakat
yang berkembang akhir-akhir ini.
Menurutnya, sadar atau tidak sadar
berbagai regulasi-regulasi sektoral
diintervensi dalam batas kepentingan
negara-negara tersebut.
“Reformasi yang terjadi ber
dasarkan dinamika yang luar biasa.
Sayangnya dinamika itu membias. Hal
ini yang sekarang harus kita hadapi

dan ini menjadi tanggung jawab
semua komponen bangsa”, jelas Tea
Hery Dosinaen.
Dalam kegiatan ini hadir pula
Pangdam XVII/Cendrawasih, Ketua
DPRD Provinsi Papua, Wakapolda
Papua, Wakajati, Ketua Pengadilan
Tinggi Provinsi Papua, Danlantamal
Papua, Danrem 172/PWJ Jayapura,
serta beberapa pejabat dari Lemhannas
RI.
Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai
Kebangsaan di Papua ini diikuti 100
peserta ini, yang terdiri dari kalangan
birokrat 30 orang, akademisi 25 orang,
tokoh masyarakat 13 orang, tokoh adat
9 orang, tokoh agama 7 orang, tokoh
pemuda 11 orang, serta TNI dan POLRI
sejumlah 5 orang.
Selama 7 hari, para peserta
akan menerima materi dan diskusi
dengan metode ceramah, diskusi, dan
pembinaan peserta, dalam lingkup
tema
“Implementasi
Nilai-Nilai
Kebangsaan yang Bersumber dari
Empat Konsensus Dasar Negara guna
Meningkatkan Kualitas Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa,
dan
Bernegara.”
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Jusuf Kalla Berikan Kuliah Umum
Kepada Peserta PPRA LIV dan LV

B

ERTEMPAT
di
Istana
Wakil Presiden Republik
Indonesia, Selasa (30/8),
Wakil Presiden RI Jusuf
Kalla berikan Kuliah
Umum di hadapan peserta PPRA LIV
dan LV Lemhannas RI.
Kuliah umum yang diawali dengan
laporan Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo kepada
Wakil Presiden RI ini mengangkat
tema mengenai pariwisata dan energi
yang sesuai dengan tema seminar para
peserta PPRA LIV dan LV.
Berbicara mengenai energi, Jusuf
Kalla mengatakan bahwa Indonesia
adalah negara yang kaya akan sumber
daya seperti batu bara, minyak, dan
geothermal. Maka dari itu Indonesia
harus memiliki kebijakan yang
baik agar bisa menjadi negara yang
makmur dengan adanya sumber daya
energi tersebut.
Menanggapi pertanyaan peserta
mengenai energi terbarukan, seperti
salah satunya nuklir, Jusuf kalla

50

SWANTARA NO. 18 TAHUN V/SEPTEMBER 2016

mengatakan bahwa nuklir merupakan
pilihan terakhir dikarenakan hal
tersebut membutuhkan dana yang
tidak sedikit dengan resiko yang juga
tinggi.
Selain itu, energi terbarukan
membutuhkan teknologi yang lebih
rumit dan saat ini Indonesia lebih
mengutamakan penggunaan batu
bara, minyak, dan geothermal.
Namun, Jusuf Kalla mengatakan
bahwa pada tahun 2025 mendatang,
Indonesia harus sudah mencukupi 25
persen dari kebutuhan energi listrik
melalui energi terbarukan.
Sementara
menyinggung
Pariwisata, menurut Jusuf Kalla,
adalah sebuah investasi yang murah
karena kekayaan pariwisata Indonesia
sudah tersedia. Hal pendukung yang
harus disediakan adalah fasilitas dan
sumber listrik agar dapat menciptakan
kenyamanan bagi para wisatawan
khususnya wisatawan luar negeri.
Selain itu, menurutnya, kita juga harus
menyertakan hospitality (keramahan)

agar pariwisata di Indonesia dapat
dirasakan
secara
lengkap
oleh
wisatawan mancanegara.
Lebih
lanjut
Jusuf
Kalla
mengatakan bahwa kita tidak hanya
menunjukkan budaya saja untuk
pariwisata, namun juga makanan khas
daerah dan juga kekayaan alam yang
sudah tersedia di Indonesia. Faktor
lain yang harus diperbaiki adalah
kebijakan penerbangan Indonesia
agar para wisatawan mancanegara
mendapat
kemudahan
untuk
mengunjungi Indonesia.
Turut hadir dalam Kuliah
Umum yang ditutup dengan sesi
foto bersama tersebut adalah Wakil
Gubernur Lemhannas RI Marsdya
TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M.,
Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat
Nasional Lemhannas RI Laksda TNI
Dedy Yulianto, Deputi Pengkajian
Strategik Lemhannas RI Prof. Dr.
Djagal Wiseso marseno, M. Agr, Tenaga
Profesional, Tenaga Ahli Pengajar, dan
Pejabat Struktural Lemhannas RI.
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Irjen Pol Arif Wachyunadi
Jabat Sekretaris Utama yang Baru

I

madya memiliki tugas dan tanggung
jawab yang tidak ringan mengingat
Sekretaris
Utama
merupakan
unsur pembantu pimpinan yang
bertanggung jawab kepada Gubernur
sekaligus sebagai Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) dalam
pengelolaan anggaran Negara di
lingkungan Lemhannas RI. Dengan
demikian, tidak dapat dipungkiri
bahwa keberadaan Sekretaris Utama
akan menentukan dinamika dan
pasang surut pencapaian kinerja
kelembagaan secara menyeluruh.
Oleh karena itu, Sekretaris utama
diharapkan mampu mewujudkan
sinergi di Lemhannas RI. “Sekretaris
Uta
ma diharapkan mampu me
wujudkan sinergitas diantara unit-unit
kerja dalam suasana yang kondusif dan
harmonis agar Lemhannas mampu

menunjukkan performa dan kinerja
kelembagaan
yang
diharapkan”,
pungkas Agus Widjojo.
Diakhir sambutan, Agus Widjojo
memberikan ucapan selamat kepada
Irjen Pol Drs. Arif Wachyudi yang baru
saja dilantik sebagai Sekretaris Utama
Lemhannas RI dan juga mengucapkan
terima kasih kepada Komjen Pol. Drs.
Suhardi Alius, M.H. atas pengabdian
dan dukungannya selama bertugas di
Lemhannas RI.
Turut hadir dalam Pelantikan
tersebut adalah Wakil Gubernur
Masdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M.,
Kepala BNPT Komjen Pol Drs. Suhardi
Alius, Sekjen Ikal, Para Deputi, Tenaga
Profesional, Tenaga Pengkaji, Tenaga
Pengajar, Pengurus Perista, Pejabat
Struktural Lemhannas RI serta para
Tamu Undangan.

DOC.SWANTARA

RJEN Pol Drs. Arif Wachyunadi
dilantik
oleh
Gubernur
Lemhannas
RI
Letjen
TNI
(Purn) Agus Widjojo sebagai
Sekretaris Utama Lemhannas
RI menggantikan Komjen Pol Drs.
Suhardi Alius, M.H. pada acara
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan
di Ruang Dwi Warna, Gd. Pancagatra
Lt. II, Lemhannas RI pada Kamis (1/9).
Gubernur Lemhannas RI dalam
sambutannya mengatakan bahwa proses
pelantikan yang merupakan wujud dari
proses regenerasi dan penyegaran dalam
struktur organisasi memiliki makna
penting dan strategis sebagai jawaban
dari tuntutan dan tantangan tugas yang
semakin kompleks.
Dalam sambutannya, Agus
Widjojo mengatakan bahwa Sekretaris
Utama selaku pejabat pimpinan tinggi
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“

AKTUALISASI makna ke
merdekaan
perlu
kita
lakukan, mengingat anca
man, gangguan, hambatan
dan tantangan yang dihadapi
bangsa senantiasa berubah sesuai
dengan kondisi lingkungan strategis
yang dihadapi.” Kata Gubernur
Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus
Widjojo dalam sambutannya sebagai
Inspektur Upacara Peringatan Hari
Kemerdekaan Republik Indonesia ke71 di Lapangan Tengah Lemhannas RI
pada Rabu (17/8).
Agus Widjojo menjelaskan bahwa
aktualisasi kemerdekaan di era de
mokrasi ini harus dilakukan namun
tetap dalam koridor kebangsaan yang
mengutamakan keseimbangan antara
pemenuhan hak dengan kebebasan
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Agus Widjojo :
“Aktualisasi Makna
Kemerdekaan Perlu Kita
Lakukan”
individual dan kewajiban setiap warga
bangsa kepada negara.
Lebih lanjut beliau mengatakan
bahwa saat ini terdapat hambatan
psikologis yang disebebkan oleh
ketimpangan
antara kedua hal
tersebut (pemenuhan hak dengan
kebebasan individual dan kewajiban)
harus diselaraskan agar Indonesia

semakin maju dengan peradaban
bangsa yang lebih tinggi dan mulia.
Maka dari itu, seluruh rakyat
Indonesia harus dapat terus bersinergi
agar HUT Republik Indonesia yang ke71 ini dapat menjadi inspirasi untuk
memenangkan persaingan, untuk
memenangkan kemanusiaan, dan
untuk meraih kemajuan bersama

SEPUTAR KITA
seperti yang disampaikan Presiden
Joko Widodo pada sidang tahunan MPR
RI pada 16 Agustus 2016 yang lalu.
Selain itu, Agus Widjojo juga
mengatakan bahwa saat ini Indonesia
dihadapakan pada tantangan un
tuk
mengentaskan
kemiskinan,
pe
ngangguran, dan mewujudkan
kesejahteraan serta kemakmuran
yang adil dan merata. Namun, di saat
bersamaan Indonesia juga meng
hadapi tantangan globalisasi tetap
dan Indonesia diharapkan mam
pu
menjaga eksistensi bangsa agar tetap
dapat bersaing dengan bangsa lain.
Oleh karena itu, tema “Indonesia
Kerja Nyata” sebagai tema besar
peringatan Kemerdekaan Republik
Indonesia tahun 2016, harus dipahami
dan dimaknai secara sungguh – sung
guh karena tema tersebut menegaskan
kesadaran dan keinginan pemerintah
untuk terus melakukan kerja nyata
dan tidak terjebak dalam retorika
dan perdebatan politis yang menyita
waktu, tenaga dan pikiran.
Namun,
dalam
menghadapi
persaingan dan dinamika geopolitik
global, kerja keras saja tidaklah
cukup.
Kerja anak bangsa harus
disertai dengan etos kerja cerdas yang
harus berpijak pada wawasan dan
rasa kebangsaan yang dapat memberi
keseimbangan
bagi
pandangan
universalisme.
Terlebih lagi, pandangan global
tidak
boleh
diletakkan
dalam
pandangan paradoksal dengan na
si
onalisme karena tantangan kon
tekstual era ini adalah bagaimana
membangun sistem nasional yang
efektif dan kompatibel dengan sistem
internasional tanpa kehilangan jatidiri.
Bahkan, sistem nasional harus mampu
merebut peluang yang ada pada sistem
internasional untuk mempercepat
pencapaian kepentingan nasional.
Selain itu, kesatuan antara pola pikir,
pola sikap dan pola tindak, merupakan
kata kunci keberhasilan yang harus
dapat dibangun di berbagai tataran
dan lapisan masyarakat.

Berkaitan dengan tema tersebut,
lanjut Agus Widjojo, Lemhannas RI
sebagai lembaga yang berkedudukan
langsung dibawah presiden terus
berupaya untuk mendukung dan
mendorong penegasan pemerintah
tersebut melalui penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Lemhannas
RI, baik dalam bidang pendidikan,
pengkajian strategik maupun peman
tapan nilai– nilai kebangsaan.
Selain itu, Lemhannas RI perlu
memberikan perhatian khusus pada
tiga langkah terobosan pemerintah
yang menjadi fokus dalam tahun
percepatan pembangunan ini ya
itu
percepatan
pembangunan
infrastrukur, penyiapan kapasitas
produktif dan sumber daya manusia,
dan deregulasi dan debirokratisasi.
Disamping
ketiga
langkah
terobosan tersebut, Lemhannas RI
harus pula mencermati dan me
mahami empat aspek strategis
agar mampu mencapai sasaran
mempercepat reformasi hukum dan
terus mendorong reformasi birokrasi,

perombakan manajemen anggaran
pembangunan, politik luar negeri,
dan demokrasi, stabilitas politik dan
keamanan.
Berpedoman kepada kedua hal
tersebut diatas, Lemhannas RI harus
mampu berpikir untuk memberikan
nilai tambah pada aktualisasi pe
ran Lemhannas RI dengan terus
meningkatkan inovasi dan kreativitas
jajaran Lemhannas RI. “Saya yakin,
dengan kapasitas dan konsistensi
yang telah ditunjukkan selama ini,
Lemhannas bersama – sama dengan
para pemangku kepentingan terkait
lainnya akan mampu memberikan
kontribusi positif terkait tahun per
cepatan
pembangunan
menuju
kualitas peradaban bangsa yang
mulia dalam tata kelola kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan ber
negara” pungkas Agus Widjojo.
Sebelum menutup amanatnya,
Agus Widjojo mengucapkan selamat
merayakan Hari Kemerdekaan RI yang
ke-71 kepada seluruh jajaran dan staf
Lemhannas RI.

RENCANA JADWAL KEGIATAN PENTING
LEMHANNAS RI TAHUN 2016

D EPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LV

6– 7 Oktober
11-12 Oktober
18-21 Oktober
24 Oktober
25-28 Oktober
1-7 November
7 November
9 November

Laporan SSLN
Praktek kepemimpinan
Olah Sismennas
Seminar
Penyajian Taskap
Penataran Istri/Suami Peserta
Malam Pengantar Tugas
Penutupan

DEPUTI BIDANG PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN
D

7-14 November

Pemantapan Nilai-Nilai Pemuda X

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN STRATEGIK

Oktober

Jajak pendapat dgn Kompas
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Menilik Korps
Kepolisian di
Era Kolonial
ada riuh soal KPK vs Polri. Bahkan,
keriuhan KPK vs Polri sempat disebut
sebagai “cicak vs buaya”. Meski pada
akhirnya, Presiden SBY—pada kasus
KPK vs Polri 1—dan Presiden Jokowi—
pada kasus KPK vs Polri 2—mampu
meredakan tensi yang melingkupi
Judul
: Polisi Zaman Hindia 		 kedua lembaga itu.
Jika ditilik lebih jauh, terutama
Belanda: Dari Kepedulian 		
saat
kali
pertama
dibentuk,
dan Ketakutan
lembaga kepolisian punya cerita
Penulis : Marieke Bloembergen
tersendiri. Kala itu, Indonesia sebagai
Penerbit : Penerbit Buku Kompas
pemerintahan merdeka belum ada
Tahun : 2013
dan masih dikuasai oleh Kerajaan
ISBN
: 978-979-709-544-4
Belanda. Setelah VOC bangkrut dan
Ukuran : 15 x 23 cm
diambil alih oleh Kerajaan Belanda,
Halaman: xliv + 540 hlm
tanah Hindia menjadi prioritas
Kerajaan untuk menambah pundipundi keuangan. Namun demikian,
UA panglima tinggi situasi di tanah koloni tidak sama
Kepolisian
Republik dengan di kerajaan induk. Bahkan,
Indonesia
diangkat situasi tanah koloni semakin rumit
menjadi
pemimpin ketika pasukan Diponegoro (di Jawa)
di dua lembaga yang dan Singsingamaraja XII (di Sumatera)
perlawanan
secara
berbeda. Tito Karnavian diangkat melakukan
samaan, yakni pada 1830-an.
menjadi Kapolri, sementara Budi ber
Gunawan resmi menjadi Ka-BIN baru. Perlawanan memang bisa diselesaikan,
Pengangkatan kedua pati Polri sempat toh riak-riak kecil di pelosok Jawa dan
membuat gempar. Penyebabnya, ada Sumatera masih menjadi momok bagi
dua pati yang berbintang empat di pemerintah kolonial. Apalagi, ketika
Indonesia sehingga dikhawatirkan Hindia Belanda lebih terbuka pada
ada tumpang tindih komando di para pengusaha partikulir dari Eropa
tubuh Tribrata. Namun demikian, pada 1870, isu keamanan menjadi
Humas Polri buru-buru menyanggah salah satu faktor yang dikhawatirkan
pendatang-pendatang
baru
anggapan khalayak tersebut. Sebab, oleh
baik Tito maupun Budi mengepalai ini. Pada masa inilah, pertama kali
dua instansi negara yang berbeda. Jadi, perdebatan gagasan pembentukan
kepolisian
digaungkan
tidak mungkin ada tumpang tindih lembaga
komando dalam Tribarata. Perdebatan di pemerintahan kolonial. Ada
ihwal lembaga Tribrata bukan kali ini yang menolak dan ada pula yang
saja. Beberapa waktu lalu, sempat pula mendorong untuk segera dibentuk.

ResensiBuku

D
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Soal masa awal lembaga Tribrata,
buku Polisi Zaman Hindia Belanda:
Dari
Kepedulian
dan
Ketakutan
karangan
Marieke
Bloembergen
menjadi salah satu referensi yang
patut untuk dimiliki. Bloembergen
mengawali diskusi dalam buku
itu dengan pertanyaan menyentil
soal lembaga kepolisian kolonial:
mengapa dan bagaimana lembaga
kepolisian pertama kali dibentuk oleh
pemerintah kolonial?
Nah, dalam menjawab pertanyaan
tersebut, Bloembergen tidak hanya
berlandaskan pada sumber-sumber
tertulis saja, baik primer maupun
sekunder. Memang kekuatan utama
buku ini adalah sumber data-data
tertulis yang ia pindai secara cermat.
Bloembergen memakai 14 arsip dari
9 lembaga penyimpan arsip. Ia pun
melengkapi sumber tertulis dengan
beberapa jurnal kepolisian yang terbit
pada zaman kolonial, semisal Medan
Politie Boemipoetra, De NederlandschIndische Politiegds, Het Politiebald, dan
lain sebagainya. Tak ketinggalan
pula
memoar-memoar
maupun
karya fiksi yang terbit pada masa itu.
Kekayaan sumber tertulis ini juga
disempurnakan dengan wawancara
maupun
korespondensi
tertulis
dengan saksi hidup sejarah. Hasilnya,
buku setebal 500-an halaman ini begitu
komprehensif dalam menyibak masa
awal sejarah kepolisian di Indonesia.
Bloembergen membagi bukunya
ke dalam 9 bagian. Bagian pertama, ia
lebih banyak menceritakan soal latar
belakang reorganisasi polisi pada 1897.
Kebijakan liberalisasi di tanah koloni

SOSIALPOWER.NET
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oleh Kerajaan Belanda berimbas pada
masuknya imigran-imigran dari Eropa.
Ditambah pula dengan dibukanya
Terusan Suez, jarak antara Eropa dan
Hindia kini diperpendek hingga satu
bulan perjalanan laut. Liberalisasi ini
pun berdampak pada terisolasinya
penduduk Eropa di tengah kaum
Bumiputera sehingga menyebabkan
rasa tidak aman. Akhir abad ke-19
juga menunjukkan kenaikan angka
kriminalitas di Hindia Belanda.
Masalah ini pun memunculkan
diskusi
panjang
soal
lembaga
kepolisian yang benar-benar dikontrol
oleh
Gubernemen.
Sebelumnya,
pemerintah kolonial tidak men
campuri urusan kepolisian karena
wewenang kepolisian diserahkan
kepada tiap-tiap bupati di daerah.
Setelah 1897, gubernemen mengambil
alis urusan lembaga kepolisian.
Gubernemen pun melakukan sen
tralisasi dan penyeragaman dalam
lembaga kepolisian. Pada masa ini,
boleh dibilang lembaga kepolisian
modern di Hindia telah dibentuk.
Pada
bagian
kedua,
ketiga,
dan keempat, Bloembergen lebih
menitikberatkan pada usaha mem
bentuk kepolisian kota metropolitan
di tiga kota besar di Jawa. Batavia,
Semarang, dan Soerabaia merupakan

kota-kota
bisnis
yang
harus
diamankan oleh pihak Gubernemen.
Tantangan kepolisian pada awal abad
ke-20 juga datang dari nasionalisme
Tiongkok dan kebangkitan Jepang.
Pemerintah Hindia Belanda harus bisa
mempertahankan status quo negara
koloni dari penyusup-penyusup dari
Cina maupun Jepang yang ingin
mengabarkan kebangkitan Asia.
Pada bagian kelima lebih menelisik
reorganisasi kepolisian kolonial yang
terakhir pada 1918-1920. Pada periode
ini juga ditandai dengan kecemasan
pemerintah kolonial usai Perang Dunia
I. Gejolak sosial dan politik terjadi
usai perang di Eropa. Bahkan, gejolak
ini merembet ke tanah koloni di
Hindia. Gerakan politik bermunculan.
Imbasnya, Gubernemen akhirnya
membentuk satuan reserse umum
yang bertujuan untuk mengawasi
kegiatan politik dalam dan luar negeri.
Bagian keenam sampai kedelapan,
Bloembergen mencoba melihat asipek
“memperadabkan” kepolisian kolinial
dengan peningkatan profesionalisme
dalam lembaga ini.
Bagian
terakhir,
kesembilan,
merupakan akhir dari lintasan
sejarah kepolisian kolonial. Masuk
nya Jepang ke Hindia ikut pula
menjatuhkan lembaga kepolisian

kolonial.
Pemerintahan
militer
Jepang menangkapi semua perwira
kepolisian Eropa beserta dengan
warga Eropa. Kepolisian kolonial
pun berganti dengan kepolisian yang
dibentuk sendiri oleh Dai Nippon.
Setelah Jepang menyerah pada sekutu
dan Belanda menguasai beberapa
kota besar seperti Batavia, kepolisian
kolonial Belanda kembali dihidupkan
meski dengan postur kelembagaan
yang lebih ramping. Lembaga ini
bertahan hingga empat tahun. Setelah
Belanda mengakui Indonesia pada
1949, lembaga kepolisian kolonial
pun habis masa baktinya di Hindia
digantikan
Kepolisian
Republik
Indonesia.
Nah, menariknya dalam buku
ini adalah pada masa awal hingga
kejatuhan Hindia Belanda, kepolisian
kolonial ternyata beranggotakan 96%
kaum Bumiputera. Sebab, menurut
Bloembergen, tugas polisi kolonial
merupakan pekerjaan paling berat,
kotor, dan tak sepadan. Polisi kolonial
harus
menjaga
keamanan
dan
ketertiban sekaligus menjadi pekerja
sosial. Uniknya lagi, Bloembergen
dengan tegas menyimpulkan bahwa
kepolisian kolonial ini dibentuk
karena ketakutan dan kepedulian
warga Eropa terhadap Pribumi.
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SOSOK
Tri Rismaharini
Wali Kota Surabaya

SA N G FEN O M EN A

D

tajam yang sangat ditakuti lawan-lawannya.
Prestasinya pun seabrek dan kerap nangkring di puncak daftar
pencetak gol terbanyak di setiap turnamen atau liga yang ia
ikuti. Sempat beberapa kali mengalami cedera parah yang nyaris
mengakhiri kariernya, Ronaldo mampu bangkit dan kembali
mengguncang jagat sepak bola dengan menjuarai Piala Dunia. Atas
capaian itulah ia dijuluki Sang Fenomena.
Nah, di Indonesia, ada juga sosok yang patut menyandang
julukan tersebut. Sang fenomenal yang dimaksud adalah Tri
Rismaharini. Seperti diketahui bersama, dalam berbagai tulisan
dan kegiatan, nama Wali Kota Surabaya ini kerap ditambah embelembel fenomenal, lebih tepatnya tokoh perempuan fenomenal. Apa
sebabnya?

TEMPO.CO
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WEBDISPLAY.SURABAYA.GO.ID

PREPCOM3SURABAYA2016.ID

I dunia sepak bola, ada sosok il phenomenon alias sang
fenomena, yakni Ronaldo Luis Nazario de Lima. Pemain
sepak bola asal Brasil itu memang memiliki keahlian
mengolah bola di atas rata-rata. Semasa berkarier, baik
untuk klub maupun negaranya, Ronaldo adalah striker
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sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan
Pertamanan (DKP) Kota Surabaya
dan Kepala Badan Perencanaan Kota
Surabaya (Bappeko) hingga 2010.
Di bawah kepemimpinannya, ia
menerapkan strategi utama pada
perencanaan pembangunan kota yang
bersih dan asri.
Mimpi besar ini jelas patut
diapresiasi. Meski tak memiliki ke
indahan alam atau sumber daya
alam seperti kota lainnya, Risma
tetap mengejar cita-cita membangun
Surabaya sejajar dengan kota di

Tunjungan, Blauran, dan Panglima
Sudirman. Tak hanya itu, dirinya juga
yang memimpin pemugaran beberapa
taman di Surabaya.
Sebut saja seperti Taman Bungkul
di Jalan Raya Darmo dengan konsep
all-in-one entertainment park, Taman
Persahabatan, Taman Skate dan BMX,
Taman Flora, Taman Undaan, Taman
Bundaran Dolog, Taman Bawean,
serta beberapa tempat lainnya.
Taman-taman dan jalur pedestrian itu
menjadi tempat yang nyaman bagi
warga untuk melepas kepenatan.

Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah.
Bahkan setelah mengisi jabatan pada
periode 2010-2015, Risma kembali
terpilih pada pemilihan kepala daerah
serentak untuk periode 2016–2021.
Tak dipungkiri lagi, dalam
genggamannya, Surabaya memang
bersolek diri. Semasa menjabat, Risma
seperti memiliki kekuatan “magis”
yang mampu mengubah Surabaya
menjadi kian memesona. Perubahan
itu pun sebenarnya sudah dimulai
sebelum menjadi wali kota. Tepatnya
saat dirinya menduduki posisi

negara-negara
maju
di
dunia.
“Surabaya harus merdeka dari
sampah,” ujar pemegang Sarjana
Arsitektur dari Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Surabaya (1987)
dan Master Manajemen Pembangunan
Kota Surabaya, ITS (2002) ini.
Dalam pengejarannya, ibu dua
anak ini pun pun rela turun langsung
ke lapangan. Ia berperan dalam
pembangunan pedestrian bagi pejalan
kaki dengan konsep modern di
sepanjang Jalan Basuki Rahmat yang
kemudian dilanjutkan hingga Jalan

Khusus Taman Bungkul yang
berada di tengah kota bahkan
terbilang paling mendapat perhatian.
Sebab dulunya area tersebut tidak
layak disebut taman. Namun kini,
Taman Bungkul diakui dunia dan
menjadi taman terbesar se-Asia
Tenggara.
Sah-sah saja rasanya jika menyebut
Risma adalah wali kota yang “gila
taman”. Sejumlah taman memang
telah dibangun guna menyegarkan
pemandangan sekaligus menambah
ruang terbuka hijau. Bahkan bukan

DISPENDIK.SURABAYA.GO.ID

Dulu, namanya mungkin masih
terasa asing di telinga sebagian besar
masyarakat. Namun perlahan tapi
pasti, dedikasi dan sumbangsihnya
mampu membawa perubahan besar
di Surabaya. Bahkan ibu kota Jawa
Timur itu kian terkenal hingga
mancanegara. Kini, potensi Surabaya
sudah disegani bagi banyak investor
internasional.
Mundur ke belakang sejenak,
sisi fenomena Risma sebenarnya
mulai terpancar saat dirinya menjadi
perempuan pertama yang terpilih jadi
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SOSOK
sekadar itu saja. Di Taman Bulak dan Taman Ronggolawe, Pemkot
Surabaya memasang fasilitas WiFi. Tujuannya, mengajak warga
agar betah beraktivitas di taman sembari berselancar di dunia
maya.
Ada juga taman yang dilengkapi perpustakaan. Tak hanya
bersantai, warga juga didorong untuk mau membaca dan
menambah pengetahuan. Risma menargetkan, nantinya setiap
kelurahan di Kota Surabaya punya taman. Target satu kelurahan,
satu taman ini sejalan dengan rencana Pemkot Surabaya untuk
menambah luas ruang terbuka hijaunya secara bertahap.
Saat ini, Ruang terbuka hijau atau RTH di Kota Surabaya
mencapai 20,70%. Risma menargetkan RTH di kota ini kelak
mencapai 35%. “Saat ini, kami juga sedang membangun taman
kota seluas 60 hektare. Baru lima hektar yang selesai dibangun.
Konsepnya adalah taman berbunga dan berbuah,” ujarnya.
Bukan hanya hanya taman. RTH di Surabaya juga diperluas
dengan mengembangkan hutan kota. Hutan kota Balasklumprik
dan Pakal menjadi contoh nyata upaya Pemkot Surabaya
mengembangkan paru-paru udara bagi kota terbesar kedua di
Indonesia ini. “Seluruh buah di Indonesia ada di hutan Pakal ini,”
ujarnya bangga.

Selain dinilai berhasil menata Surabaya menjadi kota yang
bersih dan penuh taman hijau, wanita kelahiran Kediri ini juga
sukses memberi Surabaya meraih kembali Piala Adipura. Tak
cuma itu, penghargaan yang didapat Kota Pahlawan ini juga
sukses meraihnya tiga tahun berturut-turut, yakni 2011, 2012, dan
2013 untuk kategori Kota Metropolitan. Capaian itu pun menjadi
semakin sempurna saat Surabaya sudah lima tahun tak lagi
memperolehnya.
Belum cukup sampai di situ, dalam tiga tahun
kepemimpinannya, Surabaya juga meraih predikat menjadi
kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik 2012 versi Citynet.
Predikat itu pun tak terlepas dari kedekatan Risma dengan rakyat
sehingga ia bersama punggawa Pemerintah Kota bisa mendorong
rakyat antusias berpartisipasi dalam mengelola lingkungan.
Dalam menjaga kedekatannya itu, Risma menerapkan gaya
pemimpin masa kini, yakni blusukan. Dirinya mengaku sangat
tidak betah bila hanya duduk di kursi ruang kerjanya. Ia juga punya
rasa peduli terhadap rakyat kecil. Benaknya selalu memikirkan
solusi pemecahan masalah kemiskinan yang menghimpit kaum
marginal. “Mereka yang selalu aku pikirin,” katanya berulang kali.
Risma berpandangan pembangunan kualitas warga tidak kalah
penting dengan pembangunan infrastruktur kota. Pembangunan
kualitas warga membuat pembangunan kota lebih cepat tercapai
dan dapat dinikmati. “Untuk apa pemerintah kota membangun
infrastruktur kalau yang menikmati bukan warganya. Warga
asli kota harus menikmati, menjadi tuan dan nyonya di kotanya
sendiri,” ujarnya.
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Segudang Penghargaan

Berkat itu, pada Oktober 2013,
Surabaya memperoleh penghargaan
tingkat Asia-Pasifik, yaitu Future
Government Awards 2013 untuk dua
bidang sekaligus. Adapun dua bidang itu
adalah data center dan inklusi digital.
Hebatnya lagi, Surabaya menyisihkan
800 kota di seluruh Asia-Pasifik.
Walhasil, keberhasilannya itu
semakin
mengangkat
namanya.
Wanita kelahiran 20 November 1961
ini juga masuk dalam daftar nominasi
wali kota terbaik di dunia, 2012 World
Mayor Prize, yang digelar oleh The
City Mayors Foundation. Ia menjadi
kandidat wali kota terbaik asal
Indonesia bersama dua orang lainnya,
yakni Syahrul Yasin Limpo, Gubernur
Sulawesi Selatan, dan Joko Widodo
(Jokowi) saat masih menjabat sebagai
Wali Kota Solo.
Dua tahun kemudian, atas capaian
prestasinya selama menjabat sebagai
Wali Kota Surabaya, wanita yang
terkenal tegas dan tak kenal kompromi
ini lalu resmi terpilih sebagai Wali
Kota Terbaik Dunia 2014. Jelaslah
sekarang
mengapa
Risma
dianggap sebagai kepala
daerah
perempuan
pertama
di
Indonesia yang
berulang kali ma
suk dalam daftar
pemimpin
terbaik
dunia.
Malah beberapa waklu
lalu, ia juga sukses membawa pulang
Ideal Mother Award dari Universitas
Kairo di Mesir. Penghargaan tersebut
diberikan oleh Universitas Kairo
yang bekerja sama dengan Rashid Al
Maktoum Foundation.
Risma pun juga dikenal sebagai wali
kota yang sukses memangkas anggaran
birokrasi berbelit. Dia memberikan
tunjangan kesehatan bagi warga yang
kurang mampu serta menambah
anggaran pendidikan sebesar 35%
dari APBD. Ide-ide kreatifnya itu
membuat pertumbuhan ekonomi
Surabaya meningkat lebih dari 7,5%
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SOSOK

sejak ia pimpin. Akhirnya, ia diganjar
penghargaan bergengsi, Women Leader
Award 2012 dari Globe Asia.

Rajin Turun Langsung
Risma
memang
wali
kota
bersahaja. Ia tak segan berbecekbecekan bersama rakyat ketika banjir
menggenangi Surabaya. Pernah suatu
hari ia kedapatan mengatur kemacetan
lalu lintas. Pernah juga hujan-hujanan
bersama anak buahnya membersihkan
got dari ranting-ranting yang patah
diterjang angin dan hujan.
Tatkala terjadi kerusuhan per
tandingan sepak bola di Stadion Gelora
10 Nopember, Risma juga tak segansegan menghadapi para Bonek dan
juga pengurusnya. Seorang supoter
tewas dalam peristiwa tersebut.
“Cukup sudah Rek, ini yang terakhir.
Sampai kapan lagi harus seperti ini.
Lihat keluarganya, kasihan. Ini korban
anak tunggal,” ujar Risma kepada para
Bonekmania dari Asosiasi Suporter
Persebaya.
Jangan juga lupakan saat Ibu
yang hobi naik gunung ini pernah
mendatangi tersangka pemerkosa
di kantor Mapolresta. Ia mendatangi

dan memberi nasehat para tersangka
yang masih anak-anak itu. Risma
juga pernah menemui dan melabrak
tersangka penjual gadis anak baru gede.
Ya, sikap tak kenal kompromi dalam
menjalankan tugasnya inilah yang jua
membuatnya kerap “dimusuhi” lawanlawannya. Tak sedikit yang berusaha
melengserkannya. Sikapnya kerap
mengundang
pro-kontra.
Apalagi
karakternya juga dikenal berani,
misalnya saat mendorong penutupan
lokalisasi prostitusi yang menjadi ikon
Surabaya, yakni kompleks Gang Dolly
dan Jarak. Saat itu, dirinya siap mati
demi ditutupnya area lokalisasi tersebut.
Namun toh Risma menutup Gang
Dolly dengan solusi. Para Pekerja
Seks Komersial (PSK) dididik dinas
sosial kotamadya. Ada juga PSK yang
dipulangkan ke daerah asalnya. Saat
memulangkan para PSK itu Risma
berujar, “Jangan pernah berpikir, saya
bukan bagian dari sampeyan (kalian),
tapi berpikirlah bahwa sampeyansampeyan itu juga bagian dari saya,
sehingga bisa berbuat baik seperti yang
orang lain lakukan.” Kini, Gang Dolly
menjadi pusat industri kecil berkat
sang fenomena, Tri Rismaharini.
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ABAR
mengejutkan
datang di tengah usaha
pemerintah mendulang
rupiah
via
amnesti
pajak. Salah satu pe
rusahaan global di bidang teknologi
informatika enggan membayar pajak
di Indonesia. Ya, pada 15 September
2915 Google Indonesia menyatakan
tidak mau membayar pajak, bahkan
mereka enggan diperiksa oleh Ditjen
pajak.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Khusus, Muhammad
Hanif. Menurut Hanif, dari empat
perusahaan OTT asing (Google,
Facebook, Yahoo, dan Twitter), hanya
Google yang mengembalikan surat
pemeriksaan pajak. Ini artinya, Hanif
menambahkan, Google enggan atau
tidak berniat untuk membayar pajak.
“Kami
akan
meningkatkan
tahapan ke investigasi karena mereka
menolak diperiksa. Ini merupakan
indikasi adanya tindak pidana,” ujar
Hanif. Google sendiri akan diperiksa
setelah program amnesti pajak tahap
satu selesai, September tahun ini.
Kasak-kusuk pajak over the top (OTT)
sebenarnya telah lama digaungkan
oleh pemerintah lewat Kementerian
Keuangan. Bahkan, April tahun ini
saja, Bambang Brodjonegoro, Menteri
Keuangan waktu itu, dan Rudiantara,
Menteri Komunikasi dan Informasi
mengungkapkan kekecewaannya de
ngan beberapa perusahaan OTT yang
beroperasi di Indonesia. Menurut
Rudiantara, perusahaan OTT seperti
Google dan Facebook mampu meraup
penghasilan iklan di Indonesia selama
2015 sebesar US$850 juta. Nilai yang
cukup fantastis, terlebih saat ini
pemerintah gencar menambal bolongbolong APBN lewat pajak.
Sementara itu, menurut Bambang
Brodjonegoro, semua pelaku bisnis
OTT harus berbadan usaha tetap,
seperti
pengusaha
asing
yang
bergerak di bidang perminyakan.

SWANTARA NO. 18 TAHUN V/SEPTEMBER 2016

Upaya Memajaki
OTT Asing
“Mereka semua mesti membuat badan
usaha tetap, layaknya kontraktor di
sektor perminyakan, sehingga mereka
bisa dijadikan objek pajak,” terang
Bambang, Maret tahun ini.
Sebenarnya,
Kementerian
Komunikasi dan Informasi sudah
mengeluarkan surat edaran terkait
OTT di Indonesia. Dalam Surat Eda
ran nomor 3 tahun 2016 tentang
Penyediaan Layanan Aplikasi dan/
atau Konten Melalui Internet (Over
The Top/OTT), Kominfo memastikan
seluruh penyedia layanan OTT harus
membayar pajak, termasuk OTT Asing.

Dalam Pasal 5.3 tertulis, “Selain
penyedia Layanan Over the Top
ketentuan sebagaimana disebut dalam
pada angka 5.2, Layanan Over the Top
dapat disediakan oleh perorangan atau
badan usaha asing dengan ketentuan
wajib mendirikan Bentuk Usaha Tetap
(BUT) di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap
didirikan berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan.”
Lantas,
mengapa
perusahaan
sekelas Google enggan membayar
pajak di Indonesia?

NEWS.THEPROFIT.ID
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Status Badan Usaha Pelaku OTT
Indonesia
memang
tergolong
terlambat dalam mengatur bisnis
OTT. Bayangkan saja, baru 2016 ini,
pemerintah baru serius membuat
regulasi soal bisnis ini. Padahal,
penetrasi penduduk Indonesia dalam
menggunakan layanan OTT macam
Facebook, Google, dan Twitter kadung

Tempat Terdaftar:
KPP Badan Orang
Asing (Badora)
Tahun Terdaftar:
2015
Status:
Dependent Agent
dari BUT Singapura

membesar.
Pada 2014, jumlah
pengguna internet di Indonesia
mencapai
88,1
juta.
Perkiraan
pengguna internet pada 2016 sebesar
100 juta pengguna.
Menurut Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia (APJII), sekitar
Rp14 triliun uang yang hilang dari kas
Indonesia pada 2015. Jumlah sebesar
itu didapat dari bisnis iklan digital dan
uang tersebut lari ke perusahaan OTT
global. Nah, celakanya, regulasi belum
siap betul menyikapi potensi bisnis
OTT di Indonesia. Pemerintah pun
mendesak perusahaan OTT asing agar
segera membentuk badan usaha tetap
(BUT) di Indonesia. Tujuannya, agar
mudah dipajaki oleh pemerintah dan
juga nantinya konsumen Indonesia
merasa terlindungi.
Selama ini, memang empat
perusahaan OTT asing, seperti Google,

Tempat Terdaftar:
KPP Badan Orang
Asing (Badora)
Tahun Terdaftar:
2014
Status:
Dependent Agent
dari BUT Singapura

Facebook,
Twitter,
dan Yahoo, belum
mendirikan BUT di
Indonesia.
Mereka
hanya
kepanjangan
tangan dari cabang
Asia
Pasifik
yang
biasanya
berkantor
di Singapura. Alhasil,
pemerintah pun tak
bisa memajaki mereka.
Justru
perusahaanperusahaan tersebut
membayar pajak ke
Singapura. Sementara itu yang diterima
Indonesia hanyalah pajak penghasilan
dari karyawan yang bekerja di pe
rusahaan tersebut dan bukan pajak
penghasilan perusahaan. Inilah yang
selama ini jadi persoalannya.

Google Tolak Tudingan Tak Taat Pajak
Menjawab
tudingan
Ditjen
Pajak, Google bereaksi dengan
mengungkapkan
bahwa
Google
Indonesia selama ini telah membayar
pajak. Hal ini disampaikan oleh Jason
Tedjakusuma, Head of Communication
Google Indonesia.
“PT Google Indonesia telah bero
perasi sebagai perusahaan Indonesia
sejak tahun 2011. Kami telah dan akan
terus bekerja sama dengan Pemerintah
Republik Indonesia dan telah dengan taat
membayar semua pajak yang berlaku di
Indonesia,” paparnya.

Tempat Terdaftar:
KPP Tanah Abang
Tahun Terdaftar:
2009
Status:
Penghasilan pajak
masih menjadi hak
BUT Singapura

Tempat Terdaftar:
KPP Tanah Abang
Tahun Terdaftar:
2015
Status:
Badan Usaha
Tetap, iklan menjadi
hak pajak Indonesia
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Amerika
Memilih

Panggung demokrasi akbar abad ini sudah dimulai.
Amerika Serikat, sang empunya demokrasi, kini
sedang jadi sorotan dunia. Bagaimana tidak, dalam
hitungan bulan, Amerika akan memiliki presiden baru.
Drama kian klimaks. Trump atau Clinton, Amerika?

M

WSJ.COM

ASIH ingat dengan
Pemilihan Presiden
2014?
Ya,
kini
warga
Amerika
sedang menyambut
pesta yang sama dengan Indonesia,
dua tahun silam. Ceritanya hampir
mirip-mirip. Dulu, Indonesia harus
memilih antara Joko Widodo atau
Prabowo Subianto, plus polarisasi
opini yang kian memanas di media
sosial. Kini, Amerika pun juga
harus pilih: Hillary Clinton yang
diusung Partai Demokrat atau
Donald Trump yang diucung Partai
Republik. Bedanya, pemilu Amerika
ikut menyeret-nyeret kekuatan luar:
memperpanas, juga memperiuh. Tak
hanya itu, dua kandidat juga saling
memperolok borok masing-masing
alih-alih mengungkapkan program
kerjanya kelak.
Riak-riak sudah dimulai tatkala
Trump mulai menyebar komentarkomentar anti-Islam. Dan kini, Rusia
ikut pula jadi bola panas di dalam
pesta demokrasi Amerika. Sebagian
media Amerika mengkhawatirkan
pemilu mereka akan diretas Rusia.
Tudingan ke Rusia bukan tanpa
sebab. Trump kerap kali sesumbar
dirinya dekat dengan Vladimir Putin,
Presiden Rusia. Trump pun menuding
Hillary dan skandal bocornya surel
pribadi kala menjabat menteri luar
negeri. Trump sesumbar, data yang
ia peroleh berasal dari Rusia. Inilah
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awal Rusia jadi sorotan lantaran
dituduh ikut cawe-cawe dalam
pesta demokrasi Amerika. Tuduhan
hendak meretas pemilihan umum
sontak jadi bola liar.
Kremlin
menepis semua tudingan Amerika.
Namun, bukan itu saja drama
panas demokrasi paling wahid ini.
Sebelum dua debat calon presiden,
kedua
kandidat
sudah
saling
serang di beberapa kesempatan.
Trump pernah menyebut bahwa
pemilu November kelak sudah
direkayasa untuk memenangkan
Hillary. Bahkan, Trump dengan
tegas menyebut-nyebut pemerintah
Amerika yang notabene dikuasai
oleh
Partai
Demokrat—partai
pendukung Hillary—berada dibalik
aksi teror 9/11, bom Marathon
Boston, dan juga ikut andil dalam
pembentukan Negara Islam Irak
Suriah (ISIS). Tak cukup dengan
itu semua, Trump juga menuding
Hillary harus bertanggung jawab
atas peristiwa Benghazi, Libya, pada
2012 lalu, sewaktu Hillary menjadi
menlu AS. “Hanya dalam waktu
empat tahun, Hillary dengan seorang
diri berhasil mengguncang seluruh
Timur Tengah,” ujar Trump seperti
dilansir dari The Telegraph.
Kegaduhan pemilu presiden
Amerika bahkan menyentuh halhal yang bersifat pribadi dari kedua
kandidat. Trump dan Hillary saling
serang bukan soal visi dan misi,

HOT ISSUE
melainkan borok-borok pribadi masingmasing. Ini terjadi dalam debat terbuka
kedua di Universitas Washington. Hillary
menyebut Trump tak layak menjadi seorang
presiden lantaran perkataannya bernada
cabul dan menyudutkan perempuan.
“Perkataannya
terhadap
wanita
membuat kelayakannya dipertanyakan
untuk menjadi presiden. Dia tidak hanya
mengincar wanita, tapi juga orang lain
seperti warga kulit hitam, latin dan
Muslim,” ujar Hillary.
Sadar dirinya diserang, Trump berkilah.
Dia mengatakan bahwa dirinya hanya
berseloroh dan dia menegaskan bahwa
dirinya sangat menghargai perempuan.
Trump pun menyerang balik dengan
mengungkit-ungkit skandal seks suami
Hillary yang tak lain adalah Bill Clinton—
Presiden AS pada medio 1990-an. Salah
skandal yang sempat ramai tersebut adalah
skandal perselingkuhan Bill Clinton dengan
pegawai magang Monica Lewinsky gedung
putih 1995-1996. Dan Hillary, tuding Trump,
ikut pula membantu suaminya dengan
meminta korban-korban Clinton diam.
“Bill Clinton lebih parah, tidak pernah ada
dalam sejarah politik. Kalian bisa mengatakan
apa pun, tapi Bill Clinton lebih parah,” ujar
Trump. Hillary sendiri menganggap semua
tudingan Trump tidak benar.
Bola panas isu pelecehan seksual kian
membara saja. Bola itu kini menerjang
sang bos real estate. Beberapa hari setelah
debat kedua, dua perempuan—Summer
Zervos dan Kristin Anderson—mengaku
menjadi korban pelecehan Trump. Zervos
yang pernah mengikuti ajang The Apprentice
mengaku pernah digerayangi oleh Trump
di kantornya, di New York pada 2007 silam.
Bukan kali itu saja, Zervos pun dilecehkan
kembali di hotel, di Los Angeles. Trump
menarik dan menciumi dirinya.
“Dia kemudian meraih bahu saya dan
mulai mencium lagi dengan sangat agresif,
dan meletakkan tangannya di payudara
saya. Dia menempatkan saya ke pelukannya
dan saya mencoba untuk pergi. Saya
mendorong dadanya untuk menjaga jarak
antara kami dan berkata, ‘Ayolah, yang
benar saja,” kata Zarvos seperti dikutip dari
Sky News.

Hampir
serupa
dengan
Zervos,
Anderson yang kala itu masih berumur dua
puluhan dan ingin meniti karier sebagai
model dilecehkan Trump di sebuah China
Club pada 1990-an. Menurut pengakuan
Anderson, Trump meletakkan tangannya di
roknya dan menyentuh celana dalamnya. Ia
pun bangkit dan menampik tangan Trump.
Trump meradang. Dia menampik
habis-habisan isu yang beredar soal
pelecehan seksual. Di North Carolina,
dalam sebuah pidato kampanye, dia
menyebut isu pelecehan seksual tersebut
merupakan bagian dari kampanye negatif
dan konspirasi untuk menghadang dirinya
menjadi presiden Amerika.
“Seperti kalian lihat, saya seorang
korban dari salah satu kampanye politik
fitnah yang hebat dalam sejarah negara
kita. Mereka mengejar saya untuk berusaha

dan menghancurkan apa yang mereka
anggap sebagai gerakan terhebat dalam
sejarah negara kita,” sebut Trump membela
diri dalam kampanye di North Carolina,
sebagaimana dikutip dari CNN.
Isu pelecehan seksual menghantam
elektabilitas Trump dalam pemilu presiden
AS. Sejumlah poling menempatkan Hilary
sebagai unggulan, meski hanya unggul
tipis. Poling yang diadakan Washington
Post-ABC misalnya. Dalam poling tersebut,
Hillary unggul 47-43 dengan Trump.
Bahkan sejumlah poling lainnya, seperti
dilansir dari Fox News, Hillary unggul 7 poin
atas Trump.
Nah,tampaknya, isu yang berkaitan
moral justru memengaruhi elektabilitas
kandidat presiden Amerika alih-alih
kampanye visi dan misi. Mungkin inilah
wajah terbaru demokrasi. Sama halnya
program-program idol yang diproduksi
kebudayaan Amerika, siapa yang bisa
menyentuh hati voter, dialah yang akan
menang. Trump atau Hilary, Amerika?
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GALERI

Senin (11-7), Lemhannas RI menggelar kegiatan halalbihalal usai Hari Raya Idul Fitri 1437 H
yang diikuti oleh seluruh jajaran personel Lemhannas.

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas
RI Laksda TNI Ir. Yuhastihar membuka Program Pemantapan
Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Kalangan Pemuda-IX di Ruang
Pancasila, Lemhannas RI pada Senin (8-8).

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Marsma TNI Yoyok Yekti
Setyono memberikan Pemaparan mengenai Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Lemhannas RI tahun 2016 pada Senin (22-8), di
Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI.
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Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus
Widjojo membuka Training of Trainers (ToT) Nilai-Nilai
Kebangsaan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (28), yang bertempat di Ballroom Hotel Tjokro Balikpapan.

Kunjungan Delegasi Defence Services Command and
Staff College of Sri Lanka (DSCSC) ke Lemhannas RI pada
Selasa (9-8)

GALERI

Pada Jumat (19-8), Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima Courtesy Call (CC) dengan Delegasi
Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Ruang Tamu Gubernur, Gd. Trigatra Lt. I, Lemhannas RI.

Kunjungan Delegasi National Defence College (NDC)
of Bangladesh yang didampingi oleh Duta Besar
Bangladesh untuk Indonesia Md. Nazmul Quaunine ke
Lemhannas RI pada Rabu (31-8).

Pelaporan Hasil Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) oleh Peserta
PPRA LIV pada Rabu (18-8).

Pelaporan Hasil SSDN (Studi Strategis Dalam Negeri)
PPRA LV di Ruang Pancasila, Gd Trigatra, Lt. III,
Lemhannas RI pada Senin (29-8).

Perista Lemhannas RI mengadakan pertemuan rutin
dengan karyawati Lemhannas RI di ruang Dwi Warna Lt.
ll Gedung Pancagatra Lemhannas RI pada Kamis (4-8).
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Pemahaman Pajak Sejak Dini

S

emenjak gaung amnesti dibunyikan, halaman
parkir semua kantor pajak negeri ini tumpah
ruah. Wajah bingung dan penuh tanda tanya
jadi pemandangan biasa. Beberapa mungkin
sudah terbiasa. Namun jumlah lainnya masih
terbelenggu harap-harap cemas perihal: apakah saya
bersalah dengan pajak ini.
Ya, yang datang memang tak cuma bermodal
niat membayar pajak. Beberapa di an
taranya bermisi mencari penjelasan
tunggal nan akurat. Maklum
begitu banyaknya mediasi jus
tru membuat banyak tafsir
dan intepretasi. Tak sedikit
yang larut dan sadar
diri, namun tak sedikit
pula yang hanyut ke
salahpahaman infor
masi.
Pemerintah, mu
lai
dari
Presiden
Joko Widodo, Wakil
Presiden Jusuf Kalla,
dan sejumlah Menteri
terkait, hingga aparat
pajak macam tak kenal
lelah bersosialisasi. Dari
pusat kota hingga pelosok
desa, dari kawasan elite sampai
lingkungan sempit, didatangi dan
diberi paparan serta ulasan bertajuk:
mengapa saya harus membayar pajak.
Kesadaran inilah golnya. Berawal dari persuasif dan
berakhir dengan aktif.
Banyak cara untuk memberikan pemahaman pajak
kepada masyarakat. Satu dari sekian contoh ditunjukkan
dengan kreatif oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan, yakni melalui dongeng
dan lagu. Visinya, memberikan pemahaman pajak sejak
dini kepada anak-anak. Duo media ini dipilih dengan
pertimbangan sisi psikologis anak yang membutuhkan
banyak informasi.
Untuk pelaksanaannya sendiri dilakukan langsung
oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan dengan menggandeng
salah satu stasiun radio di Jakarta Selatan. Tentunya radio
yang terpilih memang yang sudah akrab dengan dunia
anak-anak, seperti Bahana FM.
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Wahyu Novianto

Terlepas dari itu, pengenalan pajak kepada anak-anak
punya makna banyak dalam konteks jangka panjang.
Penyalurannya pun dikemas apik dengan mengadakan
lomba dongeng Kojib yang disiarkan tiap Sabtu dan Minggu.
Dari dongeng-dongeng itu, diselipkan bagaimana kita harus
membayar pajak. Anak-anak pun diajak untuk berinteraksi
sehingga tidak terkesan sosialisasi satu arah. Praktiknya,
mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan
cerita dongeng Kojib tersebut berdasarkan
ide, gagasan, dan kreativitas masingmasing namun tetap diarahkan
agar tidak melebar terlampau
jauh.
Tak sampai di situ
saja, rang
kaian program
pengenalan ini pun
melibatkan
bebera
paartis
ternama,
termasuk
pemain
film, penyanyi, pen
dongeng,
hingga
motivator anak. Se
ca
ra implisit, anakanak juga diberikan
pemahaman bahwa pa
jak memiliki peran luar
biasa dalam pembangunan.
Mereka juga diberi wejangan
bahwa sebagai generasi penerus
masih
harus
ikut
berjuang
mempertahankan kemerdekaan yang
telah diberikan para pendahulu bangsa. Dari
mulai nasionalisme hingga patriotisme bisa dilakukan
dengan hal sederhana seperti membayar pajak.
Adapun pembangunan yang menjadi bagian dari cerita
dongeng tetap diberi nuansa anak. Misalnya pajak bisa
digunakan untuk membangun kota-kota layak anak yang
penuh akan taman-taman kreatif, sekolah yang bertaraf
internasional, hingga fasilitas lainnya.
Ibarat peribahasa sekali mendayung, tiga pulau
terlampaui, penggarapan acara ini toh memiliki misi penting
lainnya. Konsep anak-anak yang dipilih pada akhirnya juga
ditujukan kepada orangtua masing-masing agar memberi
contoh menjadi wajib pajak yang baik dan pantas. Peran
anak-anak ini juga diharapkan mampu menjadi jembatan
penghubung untuk memberikan kesadaran pajak pada
orangtua mereka.
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Foto bersama delegasiNigerian Institute for
Policy and Strategic Studies (NIPSS) saat
berkunjung ke Lemhannas RI pada Selasa (19-7)
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