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BAB I
DASAR-DASAR 
PERPAJAKAN

Aktivitas pemerintah memerlukan realokasi sumber-sumber 
daya dari sektor swasta. Untuk itu, masyarakat harus dihimbau 
secara sukarela menyerahkan sebagian pendapatannya untuk 
kepentingan penyediaan barang-barang dan jasa-jasa publik. 
Pengumpulan pendapatan dari masyarakat dapat dikategorikan 
sebagai penerimaan pajak dan penerimaan non pajak.

A. Penerimaan Pajak
Pajak adalah pungutan yang ditarik dari masyarakat tanpa 
mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap 
pihak pembayar. Menurut sifatnya, pajak adalah wajib. 
Kewajib an pajak menurut undang-undang dapat dipaksakan. 
Sedang kan terhadap pelanggar peraturan perpajakan dapat 
dikenai hukuman yang berlaku. Di Indonesia, sumber 
penerima an pajak adalah yang terbesar.

Disamping sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget), 
pajak juga dapat difungsikan sebagai alat pengaturan dan 
pengawasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sektor swasta 
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(fungsi regulator). Pada fungsi budget, pajak dimaksudkan 
untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan bagi pem-
biaya an kegiatan rutin operasional pemerintah mengatur 
negara. Sedangkan pada fungsi regulator, kebijakan perpajakan 
di  maksud kan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang diinginkan dengan cara mengatur pola produksi dan kon-
sumsi barang-barang ekonomi. Dengan sistem perpajakan, 
pe me rintah dapat mendorong investasi yang menghasilkan 
barang-barang produksi tertentu atau sebaliknya. Mekanisme 
per pajakan juga dapat diterapkan untuk mendorong atau 
mengu rangi jumlah pendapatan yang dikonsumsikan.

B. Penerimaan Non Pajak
Disamping pajak, pemerintah dapat menggunakan sumber-
sumber non pajak yang mampu menggalang dana bagi keperlu-
an pembiayaan pengeluaran publik. Jenis-jenis penerimaan 
ter sebut antara lain:

1. Debt Finance
2. Government Induced Inflation
3. Donations
4. User Charges
5. Government Enterprise
6. Lottery

Debt Finance adalah penggunaan dana pinjaman untuk 
membiayai pengeluaran publik. Hal ini biasanya dilakukan 
untuk membiayai suatu proyek besar dan memakan waktu 
lama seperti pembangunan rumah sakit, jalan tol dan 
sebagainya. Pinjaman merupakan penarikan dana masyarakat 
yang dilakukan oleh pemerintah dengan janji untuk membayar 
kembali pada masa mendatang. Dewasa ini, mekanisme pin-
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jaman oleh pemerintah terhadap dana masyarakat dapat juga 
di gunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Untuk ke-
perluan pinjaman, pemerintah akan membayarkan se jumlah 
bunga selama pinjaman tersebut belum dilunasi. Di Indonesia, 
kebijakan utang oleh pemerintah diaplikasikan dengan 
menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

Government Induced Inflation dilakukan dengan cara mencetak 
uang baru untuk membiayai pengeluaran publik. Inti dari ke-
giat an ini adalah mengakibatkan penambahan jumlah uang 
yang beredar dimasyarakat. Kebijakan yang serupa seperti 
ke giatan melepas cadangan uang yang ditahan oleh bank 
sentral dapat juga dikategorikan sebagai Government Induced 
Inflation. Adanya tambahan jumlah uang beredar yang tidak 
di ikuti tambahan jumlah produksi, menurut kaidah ekonomi 
akan menyebabkan kenaikan harga pasar barang dan jasa.

Donations adalah kontribusi sukarela kepada pemerintah dari 
masyarakat atau oraganisasi-organisasi kemasyarakatan. Peng-
galangan dana tersebut biasa dilakukan melalui himbauan-
himbauan yang dapat menggugah kerelaan masyarakat. Misal-
nya penggalangan dana kemanusiaan untuk korban bencana 
alam, korban peperangan dan sebagainya. Dana hibah (grant/
sumbangan yang tidak perlu dikembalikan) negara lain dapat 
juga dianggap sebagai donations. Akan tetapi, karena sulitnya 
memprediksi, dana hibah tidak dapat diharapkan sebagai 
alternatif penerimaan andalan.

User Charges atau retribusi dipungut apabila dimungkinkan 
untuk dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan jasa-
jasa tertentu. Dengan kata lain, adanya keterkaitan langsung 
antara jumlah nominal yang dibayar dengan balas jasa yang 
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diterima, seperti tarif jalan tol, tarif pintu masuk tempat-
tempat rekreasi, tarif parkir dan sebagainya. Berkaitan dengan 
otonomi daerah, dewasa ini banyak sekali jenis-jenis retribusi 
yang diatur dengan Peraturan Daerah yang dimaksudkan untuk 
menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Government Enterprise adalah perusahaan yang dimiliki pe-
me rin tah yang memproduksi dan menjual barang, jasa atau 
keduanya untuk memperoleh laba. Sebagian laba yang dihasil-
kan perusahaan-perusahaan negara dapat dijadikan sebagai 
tambahan penerimaan pemerintah. Pada kebanyakan negara 
maju, dewasa ini fungsi perusahaan negara terutama bukan 
untuk mencari laba tetapi lebih pada pemicu pertumbuhan 
ekonomi. Untuk mendorong iklim investasi yang positif, 
perusahaan-perusahaan milik negara sebisa mungkin bersaing 
secara kompetitif dalam iklim pasar yang sehat. Jika dirasakan 
bahwa sektor swasta telah mampu mengembangkan sektor 
ekonomi tertentu, pemerintah dapat mengurangi perannya se-
demikian rupa dengan cara melepas sahamnya kepada publik. 
Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan yang dimiliki negara 
lebih berkonsentrasi pada sektor-sektor ekonomi yang belum 
mampu dibiayai swasta.

Lottery adalah kegiatan penggalangan dana yang bertujuan 
untuk membiayai kegiatan tertentu dengan diiming-imingi 
hadiah bagi yang membeli surat undian. Secara teori, surat 
undian harus dijual secara murah sehingga tidak menimbulkan 
ke rugi an besar bagi masyarakat yang tidak menang. Atau mas-
ya rakat diharapkan lebih berniat untuk menyumbang ke pada 
pemerintah dibanding berharap memenangkan hadiah. Pada 
prakteknya, kebijakan ini sering disalahgunakan oleh sebagian 
masyarakat dengan kultur tertentu yang senang berangan-
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angan dan ingin merubah status sosialnya secara cepat. Hal 
ini berakibat kurangnya tingkat produktivitas mas ya rakat pada 
sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa.

C. Prinsip-Prinsip Pajak
Pada awal bab digambarkan bahwa pajak tidak hanya berfungsi 
sebagai penggalangan dana masyarakat untuk membiayai 
pe  nge luar an publik, tetapi juga dapat difungsikan sebagai 
regulator (pengatur). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ke-
dua fungsi tersebut, kebijakan perpajakan harus berlandaskan 
pada prinsip-prinsip yang relevan. Teori Adam Smith yang 
ter kenal mengenai prinsip-prinsip pengenaan pajak mengacu 
pada empat hal yaitu :

1. Prinsip keadilan (equity)
2. Prinsip kepastian (certainty)
3. Prinsip kenyamanan (convenience)
4. Prinsip ekonomi (economy)

Prinsip keadilan menekankan bahwa beban pajak harus di-
sesuai kan dengan kemampuan relatif masyarakat. Jumlah 
nominal pajak yang dibayarkan oleh golongan masyarakat yang 
berpenghasilan rendah harus lebih kecil dari golongan masya-
rakat yang lebih tinggi. Pajak diharapkan dapat menjadi alat 
distribusi pendapatan secara lebih fair dan mengurangi kesen-
jangan pendapatan. Pembahasan selanjutnya akan memapar-
kan bahwa apapun kebijakan yang diambil, prinsip keadilan 
yang memuaskan semua pihak tidak akan pernah tercapai.

Prinsip kepastian dimaksudkan agar pada pelaksanaan pe-
mungut an pajak tidak terjadi distorsi berupa kesalahan yang 
di sengaja (penyelewengan) atau yang tidak disengaja akibat 
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kekurangpahaman. Kebijakan perpajakan harus dibuat seseder-
hana mungkin dan diformulasikan menggunakan kata-kata 
yang meminimalkan adanya penafsiran ganda. Hal ini juga 
perlu ditunjang dengan adanya kecukupan proses sosialisasi 
dengan memasukkan unsur-unsur kemajemukan masyarakat.

Prinsip kenyamanan menggaris-bawahi pentingnya mencipta-
kan kondisi yang menyenangkan bagi wajib pajak agar dengan 
sukarela bersedia memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan 
kata lain, sebisa mungkin dihindarkan adanya unsur-unsur me-
nekan atau kekerasan. Kenyamanan wajib pajak dapat di beri-
kan dengan bentuk layanan prima. Prosedur pembayaran pajak 
atau menjadi wajib pajak harus dibuat semudah mungkin. Ke-
pada mereka yang patuh diberikan penghargaan yang setimpal.

Prinsip ekonomi menegaskan pentingnya perbandingan antara 
biaya	 dan	 hasil	 yang	 efisien.	 Upaya-upaya	 penarikan	 pajak	
harus disertai dengan kegiatan yang meminimalkan biaya pe-
mungut an atau biaya-biaya lain yang dapat mengurangi pene-
rimaan bersih negara. Biaya pemungutan juga tidak layak di-
bebankan kepada wajib pajak. Mereka sedapat mungkin tidak 
dikenakan biaya-biaya lain diluar kewajiban pajak murni. 
Se hingga tujuan penggunaan pajak untuk pembiayaan penge-
luaran publik lebih mudah tercapai.

D. Siklus Arus Pajak
Pengenaan pajak kepada masyarakat dan dunia usaha secara 
umum dapat berbentuk pajak atas pendapatan dan pajak atas 
konsumsi. Pajak atas pendapatan berarti adalah pengenaan 
tarif pajak terhadap seluruh pos-pos penerimaan rumah tangga 
dan perusahaan dalam siklus perekonomian. Sebaliknya, pajak 
atas konsumsi berarti pengenaan tarif pajak atas seluruh pola 
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pe nge luaran rumah tangga serta perusahaan. Untuk itu perlu 
dii	dentifikasi	 pos-pos	 penerimaan	 dan	 pengeluaran	 dalam	
siklus perekonomian. Pada hakekatnya siklus penerimaan 
dan pe ngeluaran dalam perekonomian pada umumnya adalah 
seperti gambar berikut:

Gambar 1.1

Pos yang pertama adalah pendapatan rumah tangga (1). Pen-
dapat an rumah tangga adalah pendapatan golongan masyarakat 
yang diperoleh dari penghasilan upah atau gaji sebagai karya-
wan dan pendapatan jasa modal. Sedangkan golongan masya-
rakat lainnya yang memiliki usaha yang menghasilkan produk 
dikategorikan sebagai perusahaan. Pendapatan rumah tangga 
ini kemudian akan mengalir dalam dua bentuk yaitu se bagi-
an menjadi konsumsi rumah tangga (2) sebagai biaya pe me-
nuh an kehidupan sehari-hari masyarakat dan sisanya men jadi 
tabungan rumah tangga (3). Jumlah pendapatan rumah tangga 
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yang dikonsumsi kemudian akan mengalir ke pasar barang 
kon sumsi, sedangkan seluruh tabungan masyarakat diasumsi-
kan mengalir menjadi bagian dari investasi (5) yang pada 
akhir nya mengalir ke pasar barang modal.

Jumlah nominal konsumsi masyarakat akan sama dengan jum-
lah penerimaan kotor perusahaan dari pasar barang kon sumsi 
(4) sedangkan jumlah investasi akan sama dengan jumlah pe -
nerimaan kotor dari pasar barang modal (6). Adapun total pe-
nerimaan dari kedua pasar tersebut disebut penerimaan kotor 
pe rusahaan (7).

Total penerimaan perusahaan tersebut selanjutnya sebagian 
akan digunakan sebagai pengeluaran perusahaan (8). Sebagi an 
pengeluaran perusahaan akan disisihkan untuk biaya penyusut-
an (9), dan sebagian lagi dibayarkan perusahaan sebagai biaya 
gaji karyawan (11) sedangkan sisanya adalah keuntungan per-
usahaan (12).

Termasuk dalam keuntungan perusahaan adalah pendapatan 
jasa modal yang dibayarkan kepada rumah tangga seperti 
bunga, deviden, dan sewa. Sedangkan sisa keuntungan yang 
tidak dibagi (15) akan menjadi tabungan perusahaan (16). 
Jumlah biaya gaji yang dibayarkan perusahaan akan men jadi 
pendapatan gaji (13) bagi rumah tangga. Sedangkan tabung an 
perusahaan bersama-sama tabungan rumah tangga, diasumsi-
kan akan menjadi investasi seluruhnya.

E. Tarif Pajak
Titik-titik pembebanan dalam siklus pajak adalah segala se-
suatu yang dapat dikenakan pajak atau biasa disebut objek 
pajak. Sedangkan jumlah pajak yang dipungut dihitung dengan 
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mem perguna kan tarif pajak. Jika dilihat dari sudut pandangan 
dasar penentuan tarif pajak, secara umum terbagi atas tiga 
bentuk yaitu:

1. Proportional (flat) tax rate
2. Progressive tax rate
3. Regressive tax rate

Proportional (flat) tax rate adalah pengenaan pajak dengan 
tarif dalam persentase tertentu dengan tidak melihat perubahan 
pen dapatan individu. Dengan kata lain, berapapun jumlah ke-
mam pu an membayar seorang wajib pajak, jumlah pengenaan 
tarif pajaknya sama. Sebagai ilustrasi, jika pendapatan yang 
di terima oleh wajib pajak naik sebesar 100%, maka secara 
otomatis jumlah pajak yang terhutang menjadi naik sebesar 
100%. Tabel dibawah ini akan menggambarkan bagaimana 
pajak proportional diterapkan.

Tabel 1.1: Pajak Proporsional

Pendapatan
Pajak

Nominal %

1.000 100 10.0

2.000 200 10.0

3.000 300 10.0

Progressive tax rate adalah pengenaan pajak dengan tarif 
me ning kat seiring dengan peningkatan pendapatan individu. 
Dengan kata lain, jumlah pendapatan yang lebih besar yang 
di terima oleh wajib pajak, akan dikenakan tarif yang lebih 



KEBIJAKAN FISKAL10

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

besar pula. Sebagai ilustrasi, jika kemampuan membayar se-
orang wajib pajak naik sebesar 100%, jumlah pajak yang ter-
hutang menjadi naik melebihi 100%. Tabel dibawah ini akan 
menggambarkan bagaimana pajak progessive diterapkan.

Tabel 1.2: Pajak Progresif

Pendapatan
Pajak

Nominal %

1.000 100 10.0

2.000 300 15.0

3.000 600 20.0

Regressive tax rate adalah pengenaan pajak dengan tarif me-
nurun dengan makin meningkatnya pendapatan wajib pajak. 
Dengan kata lain, peningkatan jumlah kemampuan membayar 
se orang wajib pajak, semakin menurun tarif yang dikenakan. 
Se bagai ilustrasi, jika seorang wajib pajak mendapat kenaikan 
pen dapatan sebesar 100%, maka jumlah kenaikan pajaknya 
kurang dari 100%. Tabel dibawah ini menggambarkan bagai-
mana tarif pajak regressive diterapkan.

Tabel 1.3: Pajak Regresif

Pendapatan
Pajak

Nominal %

1.000 100 10.0

2.000 180 9.0

3.000 240 8.0
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F. Istilah-istilah Dalam Perpajakan
Pembahasan lebih lanjut mengenai perpajakan perlu dimulai 
dengan	mengenal	lebih	jauh	tentang	definisi	istilah	yang	sering	
muncul dalam dunia perpajakan. Beberapa istilah yang perlu 
mendapat perhatian khusus antara lain:

1. Pajak Perseorangan dan Pajak in Rem
2. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
3. Pembayaran Transfer

Pajak perseorangan adalah pajak yang dikenakan kepada orang 
per orang yang memperoleh penghasilan dimana besarnya 
jumlah yang terhutang disesuaikan dengan kemampuan untuk 
membayar pajak. Pajak perseorangan dikenakan atas transaksi 
rumah tangga berupa pendapatan dan konsumsi. Untuk me-
nentu kan kemampuan seseorang dalam membayar pajak atas 
pen dapatan (personal income tax), maka seluruh sumber pen-
dapatan perseorangan harus digabung sebagai basis pembayar 
pajak. Sedangkan jika konsumsi juga akan dikenai pajak, maka 
pajak perseorangan diterapkan dalam bentuk pajak penge luar-
an perseorangan (personal expenditure tax).

Pajak in Rem adalah pajak atas aktivitas atau obyek tertentu 
misalnya pembelian, penjualan, atau pemilikan harta kekaya-
an. Aktivitas atau objek yang dikenakan pajak tidak terkait 
dengan karakteristik pihak-pihak yang melakukan transaksi 
atau pemiliknya. Siapapun yang melakukan aktivitas-aktivitas 
ter tentu atau memiliki objek-objek pajak tertentu, wajib mem-
bayar pajaknya. Pajak in Rem dapat dikenakan atas rumah 
tangga atau badan usaha. Pajak atas transaksi jual beli yang 
di kena kan terhadap perusahaan akan dapat diperlakukan juga 
ter hadap semua rumah tangga yang melakukan transaksi. Hal 
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yang sama juga berlaku ketika mengenakan pajak terhadap 
harta kekayaan, yang berkaitan dengan nilai kekayaan dari 
perseorangan atau perusahaan.

Pajak langsung adalah pajak yang berdasarkan surat ketetapan 
dikenakan terhadap rumah tangga ataupun perseorangan dan 
dilakukan secara berkala. Beban pajak ini tidak dapat dipindah-
kan kepada orang lain. Pajak penghasilan dapat dikategorikan 
sebagai pajak langsung.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak dipungut secara 
berkala dan dapat beralih sampai dengan penanggung akhir 
beban tersebut. Sifat pemungutan pajak ini cukup sederhana 
dan biasanya dikaitkan dengan adanya kejadian tertentu. Maka 
hampir semua pajak in Rem. Pajak pertambahan nilai dan cukai 
merupakan pajak tidak langsung. Pengertian dari pajak cukai 
adalah pajak tidak langsung yang diterapkan atas penjualan 
barang-barang manufaktur tertentu. Beberapa kebaikan dan 
kekurangan dari pajak tidak langsung, menurut Suparmoko 
adalah sebagai berikut:

Kebaikan:
1. Pajak tidak langsung cenderung lebih stabil digunakan se-

bagai sarana penerimaan negara dibanding pajak langsung. 
Jumlah nilai yang diperoleh melalui pajak tidak langsung 
cenderung lebih mudah diprediksi.

2. Pengenaan pajak dapat mengikutsertakan seluruh lapisan 
masyarakat tanpa memandang besar kecilnya penghasilan 
yang diperoleh. Tanpa pandang bulu, semua yang melaku-
kan transaksi atau kejadian tertentu, diwajibkan melunasi 
pajak yang tertenggung.

3. Biaya-biaya yang ditimbulkan akibat adanya penerapan 
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pajak tidak langsung relatif lebih murah dibanding pajak 
langsung. Dikarenakan kesederhanaan landasan aturan 
yang dipakai, tidak diperlukan banyak perangkat yang 
ber tujuan untuk mensosialisasikan aturan tersebut.

4. Teknik pemungutannya yang sederhana tidak memerlukan 
ke giatan administrasi yang kompleks. Kesederhanaan 
atur an juga memungkinkan dilakukannya penelusuran 
dan pe nge cekan jika terjadi kesalahan dengan cepat tanpa 
perlu meng gunakan formula audit yang kompleks.

5. Fungsi regulator yang dimiliki pemerintah dalam hal 
ke bijak an perpajakan, dapat dengan mudah diterapkan. 
Dengan mudahnya dipahami, pemerintah lebih mudah 
mem perkirakan dampak dari setiap kebijakan perpajakan 
yang dikeluarkan.

Kekurangan:
1. Kurangnya rasa berkeadilan antara golongan masyarakat 

yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat ber peng-
hasil an rendah. Hal ini dikarenakan kedua golongan ter-
sebut dibebani tarif pajak yang sama untuk setiap transaski 
atau kejadian tertentu.

2. Karena dimungkinkannya terjadi penggeseran beban 
pajak kepada golongan wajib pajak lainnya, penanggung 
akhir dari beban pajak tidak langsung belum tentu sesuai 
dengan target awal. Hal ini tergantung dari tingkat elastisi-
tas kurva permintaan dan penawaran untuk barang-barang 
ter kena pajak tidak langsung. Sebagai contoh, apabila 
kurva permintaan suatu barang adalah elastis sempurna 
maka seluruh beban pajak tidak langsung akan menjadi 
tang gung an produsen. Dengan kata lain, dalam kondisi 
seperti itu beban pajak tidak langsung tidak dapat dialihkan 
kepada konsumen.
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Menurut studi yang pernah dilakukan, pajak yang diterima 
se bagian besar negara-negara berkembang lebih banyak dari 
kategori pajak tidak langsung. Hal ini terutama diakibatkan 
sulit nya melakukan administrasi yang baik dan teliti untuk 
me nerapkan pajak langsung. Sedangkan untuk negara-negara 
maju,	peranan	kebijakan	fiskal	adalah	sangat	penting.	Akibat-
nya, pajak langsung lebih banyak digunakan dalam instrumen 
fiskal	di	negara-negara	tersebut.

Seluruh aliran dana yang masuk kas negara akibat diterapkan-
nya kebijakan perpajakan biasa disebut sebagai pajak positif. 
Sedangkan pembayaran transfer oleh pemerintah dapat di-
pandang sebagai pajak negatif. Pembayaran transfer atau grant 
oleh pemerintah dapat dianggap sebagai arus pajak dengan 
arah yang berlawanan. Misalnya adalah tunjangan sosial dan 
subsidi pajak terhadap beberapa jenis usaha tertentu. Pada be-
berapa negara, tunjangan sosial dapat diterapkan untuk me-
menuhi prinsip keadilan perpajakan. Sebagai contoh, program 
pensiun kepada semua pegawai akan menguntungkan golongan 
pen dapatan yang rendah karena mereka memperoleh manfaat 
dari program ini melebihi jumlah kontribusi yang di bayar kan 
me lalui pajak penghasilan yang progresif. Hal ter sebut di-
subsidi silang oleh golongan masyarakat yang berpeng hasilan 
menengah ke atas.
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Pada kenyataannya, sulit sekali didapat suatu formula kebijak-
an perpajakan yang memenuhi seluruh aspek keadilan. Tidak 
ada suatu kebijakan yang bisa memuaskan seluruh pelaku 
ekonomi. Suatu kebijakan dianggap adil jika dilihat dari satu 
sisi, tetapi kurang adil dari sisi yang lain. Untuk itu perlu di-
ban ding kan prinsip-prinsip yang menerangkan bagaimana 
konsep keadilan dapat dibakukan. Lebih lanjut pembahasan 
ke adil an perpajakan dikaitkan dengan beberapa jenis pajak.

A. Prinsip Manfaat
Setiap orang setuju bahwa sistem perpajakan harus adil, di-
mana setiap wajib pajak harus memberikan kontribusinya yang 
layak untuk membiayai kegiatan pemerintah. Pendekatan per-
tama adalah prinsip manfaat (benefit principle). Suatu sistem 
pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh se tiap 
wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari jasa-
jasa pemerintah. Berdasarkan prinsip ini, sistem pajak yang 
adil akan tergantung dari struktur pengeluaran publik. Oleh 
karena itu, prinsip manfaat memandang perekonomian sektor 

BAB II
PRINSIP KEADILAN 
PERPAJAKAN



16

PRINSIP KEADILAN PERPAJAKAN

KEBIJAKAN FISKAL

publik sebagai sektor yang melibatkan pengeluaran mau pun 
penerimaan yang berkesinambungan. Agar prinsip man faat 
dapat dilaksanakan, maka manfaat yang diperoleh wajib pajak 
atas terjadinya pengeluaran publik harus diketahui ter lebih 
dahulu. Prinsip manfaat cenderung mengalokasikan pene rima-
an pajak untuk membiayai jasa-jasa publik, tetapi tidak ter lalu 
mempertimbangkan pembiayaan transfer serta tujuan redistri-
butif. Agar sistem perpajakan dengan prinsip manfaat bisa 
adil, maka harus diasumsikan bahwa ketika sistem tersebut 
mulai diberlakukan, sudah terdapat distribusi yang tepat dalam 
perekonomian.

Penerapan berdasarkan manfaat secara umum didasarkan 
karena setiap wajib pajak mempunyai preferensi terhadap jasa 
publik yang berbeda-beda, maka tidak ada rumusan umum 
yang berlaku bagi semua orang. Setiap wajib pajak akan mem-
bayar sesuai hasil evaluasi individu. Akan tetapi ada pola 
umum yang bisa dipelajari.

Penerapan	 kebijakan	 fiskal	 berdasarkan	 prinsip	 manfaat	 di-
dalam prakteknya, lebih banyak ditetapkan pada penyediaan 
jasa-jasa publik berdasarkan prinsip manfaat yang khusus. 
Misal nya pembebanan bea (bea cukai dan bea masuk) serta 
pajak pengganti pembebanan seperti pajak BBM dan pajak 
ken dara an dalam rangka pembiayaan jalan raya. Dalam halnya 
pengenaan pajak melalui pembebanan langsung terhadap 
peng guna, konsumsinya bersaing secara bebas. Manfaat hanya 
dapat diperoleh apabila pemakai dapat membayar misalnya 
biaya penggunaan sarana transportasi dan penyediaan fasilitas 
bandar udara. Dengan penetapan harga, penyediaan jasa-jasa 
publik oleh pemerintah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 
yang sama seperti yang dilakukan oleh swasta. Keuntungan 
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penyediaan jasa publik model ini adalah dapat meringankan 
beban keuangan pemerintah. Mekanisme pasar dapat diterapkan 
untuk	mendapatkan	posisi	tawar	menawar	yang	efisien.

B. Prinsip Kemampuan Membayar
Yang kedua adalah prinsip kemampuan membayar (ability to 
pay principle). Menurut prinsip ini, sistem pajak dipisahkan 
dari sisi pengeluaran publik. Perekonomian memerlukan suatu 
jumlah penerimaan tertentu dan setiap wajib pajak diminta 
untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Pendekatan 
ini menyebabkan sisi pengeluaran publik menjadi tidak jelas. 
Agar prinsip kemampuan membayar dapat diterapkan, harus 
di ketahui dulu bagaimana mengukur kemampuan tersebut. 
Pen  dekatan kemampuan membayar lebih baik dalam hal 
meng atasi masalah redistribusi, tetapi mengabaikan masalah-
masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik. 
Ukur an kemampuan membayar mencerminkan kesejahteraan 
me nye luruh yang dapat diperoleh seseorang termasuk diantara-
nya adalah pendapatan, pola konsumsi, dan kekayaan.

Kemampuan membayar seseorang meningkat jika pendapatan 
meningkat. Prinsip ini dianggap lebih berkeadilan secara 
horizontal dan vertikal. Berkeadilan horizontal adalah bahwa 
orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sama harus 
mem bayar dengan jumlah yang sama. Berkeadilan vertikal 
ada lah bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan yang 
lebih besar harus membayar pajak dengan jumlah yang lebih 
besar pula.

Hobbes berpendapat bahwa kewajiban membayar pajak harus 
di kaitkan dengan pendapatan yang dibelanjakan bukan yang 
di tabung. Dalam arti, pemborosan harus dikenakan pajak, 
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sedangkan kebajikan harus diberi penghargaan. Pendapat lain 
mengatakan bahwa tabungan adalah konsumsi yang ditunda. 
Dan apabila tabungan masyarakat memperoleh bunga, jumlah 
pajak yang dibayar ikut meningkat apabila seluruh tabungan 
tersebut dikonsumsikan.

Adapun perbandingan dari metode pengenaan pajak terhadap 
pendapatan dan konsumsi dari prinsip kemampuan membayar 
tercermin dari tabel berikut.

Tabel 2.1: Perbandingan Pajak Penghasilan dan Pajak 
Konsumsi

Pajak Penghasilan Pajak Konsumsi
Periode I

∑	 Gaji 100 100 100 100

∑	 Pajak 10 10 10 0

∑	 Konsumsi 90 0 90 0

∑	 Tabungan 0 90 0 100

Periode II

∑	 Bunga 0 9 0 10

∑	 Pajak 0 0,9 0 11

∑	 Konsumsi 0 98,1 0 99

∑	 Tabungan 0 0 0 0

Total Pajak 10 10,9 10 11

Nilai Sekarang (PV) 10 10,82 10 10
Pajak = 10%; Inflasi/Bunga = 10%
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Pengenaan pajak yang didasarkan atas diterimanya pendapatan 
(termasuk pendapatan dari bunga tabungan) akan menyebabkan 
total pajak yang dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih besar 
berbanding lurus dengan besarnya jumlah pendapatan yang 
ditabung. Ilustrasi pada pajak penghasilan menggambarkan 
apa bila seluruh pendapatan setelah dikurangi pajak dikonsumsi 
habis, maka tidak akan ada tambahan pendapatan pada periode 
II (berikutnya) dari tabungan gaji periode I. Sedangkan tambah-
an pajak akan dikenakan terhadap bagian gaji yang di tabung 
yang mendapat bunga. Keadaan ini menyebabkan orang cen-
derung untuk mengurangi tabungan.

Ilustrasi pajak atas konsumsi terlihat lebih adil. Hal ini disebab-
kan tanpa melihat kapan pendapatan akan dikonsumsi, jumlah 
pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak mempunyai nilai 
sekarang yang sama. Atau dengan kata lain, ditabung atau 
di  konsumsi, jumlah total pajak yang dibayar memiliki nilai 
sekarang	yang	sama	(asumsi	nilai	bunga	sama	dengan	inflasi).

Apabila pajak atas konsumsi yang dipilih, dimungkinkan ada-
nya bagian pendapatan yang tidak pernah kena pajak. Bagian 
pen dapatan itu ditabung dan tidak pernah dikonsumsi, yang 
pada akhirnya menjadi kekayaan individu. Apabila kekayaan 
individu dapat diwariskan kepada individu lain tanpa dikena kan 
pajak, maka pendapatan tersebut selamanya bisa tidak dikon-
sumsi dan tidak kena pajak. Sebaliknya kekayaan individu 
bisa menambah pendapatan pemiliknya sebagai pendapatan 
barang-barang modal. Atas dasar ini, kekayaan individu dan 
warisan bisa dikenakan pajak.

C. Kriteria Umum Keadilan Perpajakan
Untuk keperluan analisis, pajak dapat dikategorikan sebagai 
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pajak penghasilan, pajak penjualan (barang dan jasa) dan pajak 
kekayaan. Walaupun pada umumnya perpajakan lebih didasar-
kan atas penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat.

Prinsip keadilan perpajakan didasarkan pada distribusi pengena-
an pajak untuk memenuhi belanja publik harus didasarkan 
pada proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakat. Prinsip 
ini dianut oleh semua negara dalam rangka memenuhi tuntutan 
ke adilan dalam hukum. Walaupun pada pelaksanaannya 
banyak menimbulkan perbedaan-perbedaan. Secara konsep, 
ke  adilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi 
ke kayaan masyarakat dimana orang kaya membayar lebih 
banyak dari orang yang lebih miskin (dimensi vertikal). Dalam 
praktek nya, tidak dipungkiri jika orang kaya ikut menikmati 
se bagian keuntungan dari adanya belanja negara.

Disamping keadilan pajak secara dimensi vertikal, perlu juga 
diperhatikan secara horizontal dimana pengenaan pajak ter-
hadap seseorang harus lebih rendah dari kemampuannya mem-
bayar. Sebagai ilustrasi, pajak terhadap seorang petani harus 
lebih rendah dari hasil pertanian yang dimilikinya. Perlu juga 
prinsip	keadilan	pajak	dilihat	secara	geografis	dimana	orang-
orang yang tinggal pada daerah tertentu harus dikenakan pajak 
yang lebih tinggi.

Prinsip keadilan pajak dapat juga dilihat dari sisi yakni penerima-
an dan pengeluaran. Beberapa argumen menyimpulkan keadil-
an pajak jika misalnya kenaikan pajak dikompensasikan 
dengan penyediaan pendidikan dan transportasi umum yang 
murah. Juga dapat dikatakan tidak adil jika sumber pendapatan 
ter tentu dikenakan pajak tinggi, sementara sumber tersebut me-
miliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional.
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Struktur pajak yang progresif cenderung lebih mudah dicapai 
pada struktur perekonomian yang mapan. Menurut konsep ini, 
masyarakat golongan ekonomi rendah harus dikenakan pajak 
yang ringan atau dibebaskan dari kewajiban pajak seluruhnya. 
Hambatan utama dari kebijakan pajak adalah keadaan ekonomi 
dan politik suatu negara, terbatasnya volume pendapatan 
masya rakat yang dapat dikenakan pajak, ketakutan akan efek 
negatif pajak terhadap produksi dan investasi nasional, serta 
pe ngaruh kekuatan orang-orang kaya terhadap kebijakan 
politik nasional. Tidak jarang para pelaku ekonomi yang kuat 
me nyuara kan keluhan-keluhannya terhadap kebijakan pajak 
baru yang dapat menggangu kegiatan bisnisnya.

Distribusi pembebanan pajak yang adil dipengaruhi oleh cakup-
an faktor-faktor siapa yang membayar dan jenis pendapatannya 
serta tarif pajak. Hal ini juga dipengaruhi oleh metode assesment 
dan akurasi penghitungan pajak terhutang. Ketidakakuratan 
meng akibatkan ketidakadilan karena adanya pajak yang lebih 
atau kurang bayar. Sulitnya menerapkan metode assesment 
yang baik juga muncul dalam hal menentukan subjek pajak 
yang dikecualikan. Kebijakan pajak dianggap adil jika faktor-
faktor seperti lanjut usia, dibawah umur, kemiskinan, dan 
cacat dikecualikan dari subjek kena pajak. Lebih lanjut ke-
adil an pajak juga harus memperhitungkan besarnya jumlah 
tang gung an dalam keluarga. Sekali lagi pada negara-negara 
yang relatif maju dalam perekonomian cenderung dapat mem-
percayai dokumen-dokumen yang membuktikan adanya hak 
atas pengecualian pajak.

D. Prinsip Keadilan dan Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan dapat dikategorikan sebagai pajak individu 
dan pajak badan. Sebagai pajak individu, pajak penghasilan 
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dikena kan kepada orang perorang yang memiliki penghasilan 
tanpa melihat umur atau jumlah yang diterimanya. Sebagai 
pajak badan adalah pengenaan pajak atas keuntungan badan 
usaha yang dapat diterima para pemegang saham sesuai 
proporsi nilai saham yang dimilikinya.

Berdasarkan dimensi waktu, pajak penghasilan biasanya di-
hitung atas jumlah penghasilan selama satu tahun. Penghasil-
an tersebut merupakan daya beli individu atas barang dan jasa 
se lama satu tahun yang dapat dikonsumsikan atau di simpan 
untuk keperluan mendatang. Pendapatan masyarakat dapat di-
ukur berdasarkan sumber perolehannya ataupun peng gunaan-
nya. Berdasarkan sumbernya, pendapatan adalah se luruh pe ne-
rima an selama periode pajak, keuntungan jasa, tunjang an dari 
pemerintah atau swasta, dan kenaikan nilai ke kayaan. Sedang-
kan berdasarkan penggunaannya berupa pem belian barang dan 
jasa, beban pajak, sumbangan, dan tabungan.

I	=	C	+	ΔNW

 I =  Pendapatan tahunan (annual income)
 C =  Konsumsi tahunan (annual consumption)
ΔNW	 =		 Perubahan	 kekayaan	 bersih	 setahun	 (annual 

change in net worth)

Metode untuk mengukur pendapatan baik berdasarkan 
sumber nya atau penggunaannya harus ditentukan sebelum 
pajak penghasilan di jalankan. Kebanyakan sistem akuntansi 
meng gunakan sisi sumber sebagai alat ukurnya. Beberapa ahli 
menyaran kan untuk memasukkan unsur tambahan kenaikan 
kekaya an sebagai bagian pendapatan kena pajak. Untuk itu 
perlu dihitung pendapatan yang real jika dimasukkan unsur 
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inflasi	sebagai	penyeimbang.	Pengukuran	relatif	lebih	mudah	
jika kekayaan yang dimiliki berupa saham dan obligasi.

Jika dari sisi pengeluaran, ada item-item pengeluaran yang erat 
kaitan nya dengan kegiatan memperoleh pendapatan seperti 
per alat an kerja, pakaian kerja, iuran serikat pekerja, biaya 
pe nitipan anak, dan transportasi dari/menuju tempat kerja. 
Pengeluaran-pengeluaran tersebut diperlukan untuk mendapat-
kan penghasilan dan tidak menambah kekayaan wajib pajak se-
hingga layak dikeluarkan dari jumlah pendapatan kena pajak. 
Biaya pelatihan juga diperdebatkan sebagai pengeluaran yang 
dapat mengurangi pendapatan kena pajak.

Pada beberapa kasus, wajib pajak dimungkinkan menerima 
pen dapatan selain uang tunai. Kesulitan muncul pada saat 
meng hitung berapa nilai tambahan kekayaan yang timbul 
akibat adanya transaksi non moneter ini (income in kind). Pen-
dapat an jenis ini sering terjadi pada usaha-usaha kecil yang 
mem produksi barang atau jasa. Adakalanya, seorang wajib 
pajak memperoleh suatu produk atau menerima jasa yang di-
hasil kan sendiri sehingga tanpa harus mengeluarkan sejumlah 
uang. Kegiatan tersebut jelas menambah kekayaan bersih 
wajib pajak, tapi biasanya luput dari pengenaan pajak.

Contoh lain adalah fringe benefit, dimana seorang wajib pajak 
misalnya menerima pinjaman kendaraan yang dapat digunakan 
untuk keperluan pribadi atau tunjangan makan yang diberikan 
tidak dalam bentuk uang. Kesemua itu dapat dikategorikan se-
bagai pendapatan yang tidak tercermin dalam gaji yang tertera 
(nonpecuniary returns).

Secara umum, konsep keadilan dalam perpajakan masih dapat 
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diperdebatkan. Akan tetapi, perbedaan pendapat dalam hal 
kebijakan yang berkeadilan lebih kompleks lagi pada pajak 
penghasilan. Baik prinsip keadilan secara horizontal maupun 
secara	 vertikal,	 perumusan	 rancangan	 kebijakan	 fiskal	 lebih	
memerlukan perhatian khusus.

Secara horizontal, pengenaan pajak harus sesuai dengan ke-
setara an kemampuan ekonomi masyarakatnya. Sedangkan ke-
setara an kemampuan ekonomi bisa diejawantahkan sebagai ke-
samaan tingkat pendapatan. Atau kesetaraan ini hanya di ukur 
dari jumlah pendapatan yang diterima saja. Sama sekali meng-
abaikan potensi perbedaan pengeluaran dari masing-masing 
rumah tangga. Hal-hal seperti jumlah anggota keluarga, biaya 
kesehatan, biaya pendidikan yang bervariasi sangat mem-
pengaruhi pola pengeluaran rumah tangga. Supaya lebih adil, 
se harusnya hal-hal yang mempengaruhi pengeluaran rumah 
tangga juga ikut diperhitungkan.

Banyak pendapat yang kurang setuju jika keadilan secara vertikal 
dilambangkan dengan tarif pajak progresif. Adapun alas an 
yang mendasari dapat dilihat dari dua kebijakan yang biasa 
berkaitan dengan pajak progresif. Pertama adalah kebijak an 
pendapatan tidak kena pajak. Kompensasi dari adanya kebijak-
an ini adalah rumitnya pelaksanaan peraturan dalam praktek. 
Pada akhirnya, kerumitan cenderung mendorong keengganan 
dan penyelewengan wajib pajak. Kedua adalah kebijakan pe-
nge naan tarif pajak yang lebih tinggi untuk setiap tambahan 
pendapatan. Wajib pajak cenderung mempermainkan tempo 
pe ngaku an suatu pendapatan untuk menghindari pengenaan 
tarif pajak yang lebih tinggi.
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E. Prinsip Keadilan dan Pajak Penjualan
Prinsip umum yang ingin dicapai dalam pajak penjualan adalah 
bahwa jumlah pendapatan masyarakat yang ditabung seharus-
nya tidak perlu dikenakan pajak. Hal ini dipercaya dapat 
men dorong masyarakat untuk meningkatkan tabungannya di-
samping kegiatan administrasi perpajakannya yang cenderung 
lebih mudah.

Basis yang menyeluruh terhadap kajian pajak penjualan dapat 
diturunkan dari basis pajak penghasilan. Jika dalam pajak 
peng hasilan seluruh konsumsi dan tambahan kekayaan wajib 
pajak dikenakan pajak, maka pada pajak penjualan tambahan 
ke  kayaan tersebut (yang biasanya dari tabungan) dikeluarkan 
dari basis pajak. Seperti pada ilustrasi awal bab, ada semacam 
pe nunda an pajak penghasilan sampai terjadi konsumsi atas 
bagian penghasilan tersebut. Untuk menghindari akumulasi 
pen dapatan yang tidak kena pajak akibat wajib pajak mening-
gal dunia, warisan dikenai pajak seketika setelah wajib pajak 
di umum kan meninggal dunia.

Pajak	penjualan	sama	sekali	tidak	dipengaruhi	inflasi.	Hal	ini	
disebabkan, hanya porsi penghasilan yang dibelanjakan lah 
yang kena pajak. Dibandingkan dengan pajak penghasilan, 
capital gain harus	memperhitungkan	 tingkat	 inflasi	 sebelum	
me nentukan jumlah kena pajak. Pada pajak penjualan, selisih 
lebih kekayaan wajib pajak secara moneter akibat adanya 
inflasi	 tidak	membuat	kemampuan	membayarnya	meningkat	
se bagai akibat wajib pajak tersebut harus membelanjakan 
peng	hasilannya	dengan	harga	yang	telah	terinflasi.

Perbedaan menarik pajak penjualan dengan pajak penghasilan 
adalah pada dana yang tersedia berupa pinjaman. Dalam pajak 
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penjualan, pinjaman yang dikonsumsikan tetap dikenai pajak. 
Sedangkan pada pajak penghasilan, pinjaman tidak dikenakan 
pajak. Justru bunga yang timbul akibat adanya pinjaman dapat 
mengurangi dasar penghasilan yang dikenai pajak.

Pengenaan pajak penjualan lebih dirasakan dampaknya oleh 
golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini di-
karena kan, golongan masyarakat ini cenderung untuk meng-
konsumsi seluruh pendapatan yang dimilikinya. Sedang kan 
golong an masyarakat yang berpenghasilan tinggi memiliki 
ke sempat an untuk menabung sebagian pendapatan nya. Makin 
besar pendapatan golongan masyarakat, makin tinggi pula per-
sentase pendapatan yang ditabung.

Untuk menghindari hal tersebut, beberapa langkah, seperti di-
jelas kan oleh Ulbrich, dapat ditempuh oleh pemerintah seperti:
1. Memperbanyak item aktivitas penjualan kena pajak yang 

hanya mungkin dilakukan oleh golongan masyarakat ber-
penghasilan tinggi.

2. Mengurangi atau mengeliminasi pengenaan pajak yang 
lebih banyak dikonsumsi oleh golongan masyarakat ber-
peng hasil an rendah.

3. Mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi untuk beberapa 
jenis produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat 
berpenghasilan tinggi.

4. Mengembalikan jumlah pajak penjualan yang dibayar ke-
pada masyarakat dengan standar penghasilan tertentu.

F. Prinsip Keadilan dan Pajak Kekayaan
Kekayaan adalah akumulasi dari tabungan dan investasi suatu 
negara. Seorang wajib pajak dapat memiliki kekayaan me lalui 
ke giatan menabung, memperoleh hibah atau mewarisi kekaya-
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an keluarganya. Seorang wajib pajak yang tidak mampu me-
nabung, tidak memperoleh hibah/hadiah atau warisan tidak 
akan pernah disebut kaya.

Banyak pendapat yang setuju jika pajak kekayaan diterapkan. 
Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang berpenghasilan 
rendah memiliki sejumlah kekayaan yang mana mereka me-
mungut sewa atas pemanfaatan kekayaan tersebut oleh orang 
lain. Jika hal ini terjadi, sulit sekali mengukur berapa jumlah 
tambahan pendapatan dari kegiatan sewa tersebut.

Mengadministrasikan pajak kekayaan cenderung lebih sulit. 
Hal ini terutama untuk kekayaan yang jarang diperjualbelikan. 
Estimasi nilainya sering meleset dari nilai yang sesungguhnya. 
Dalam halnya kekayaan yang dimiliki dengan cara hutang, 
nilai bersih kekayaan harus dikurangi dulu dengan jumlah total 
hutang supaya tidak terjadi penghitungan ganda. Pengukuran 
nilai kekayaan akan menjadi lebih sulit jika berupa kekayaan 
tak berwujud (intangible asset).

Secara umum pada pajak kekayaan, seorang penilai independen 
di tunjuk untuk mengestimasikan nilai. Jika hasilnya dirasa 
me madai, pengenaan tarif didasarkan atas estimasi nilai yang 
di hasilkan. Cara lain yang dapat dipakai untuk mengukur nilai 
sebuah kekayaan adalah dengan menghitung nilai sekarang 
(present value) dari potensi pendapatan sewa selama masa 
manfaat kekayaan tersebut. Tentu saja hal ini harus mem-
per  hitung kan tren kenaikan harga sewa sehingga dapat men-
cermin kan nilai pasar sesungguhnya.

Secara prinsip, target pengenaan pajak kekayaan (kekayaan 
atas benda-benda seperti rumah dan mobil) adalah pemiliknya. 
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Aplikasi pengenaan pajak terhadap kekayaan akan lebih 
mudah diterapkan jika pemilik dan pengguna kekayaan ter-
sebut adalah sama. Problem distribusi pajak yang muncul 
akan lebih kompleks diprediksi keadilannya apabila kekayaan 
ter sebut di sewakan kepada pihak ketiga. Dalam dunia usaha, 
pe nang gung akhir dari adanya pengenaan pajak kekayaan 
makin sulit ditentukan karena melibatkan pemilik usaha, para 
pegawai, konsumen, dan pemilik kekayaan.

Pajak kekayaan cenderung bersifat regresif. Artinya, pajak ke-
kaya an lebih menguntungkan golongan masyarakat yang ber-
peng hasilan tinggi karena nilai uang yang dikeluarkannya se-
bagai pajak jauh lebih rendah dengan nilai uang untuk pajak 
kekayaan yang dikeluarkan oleh golongan masyarakat ber-
penghasilan rendah.
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Sistem perpajakan yang baik adalah sistem perpajakan yang 
memberikan pengaruh terbaik terhadap perekonomian negara. 
Jika tujuan tersebut adalah mengoptimalkan tingkat produksi, 
kebijakan perpajakan yang dapat ditempuh dapat dengan 
mengenakan pajak tidak langsung. Sebaliknya jika tujuan yang 
ingin dicapai adalah pemerataan penghasilan, pajak langsung 
yang progresif lebih tepat untuk diterapkan.

A. Efficiency Effect
Excess Burden adalah tambahan biaya yang membebani mas-
ya rakat diatas jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini 
meng akibatkan adanya keuntungan yang hilang akibat ter-
dis torsi nya keseimbangan harga pada kurva permintaan dan 
pe nawaran. Excess burden disebabkan adanya kelebihan 
biaya pajak yang bersedia dibayar pembeli dibanding jumlah 
yang diterima oleh penjual. Dengan kata lain, penurunan 
pendapatan penjual tidak diikuti dengan peningkatan kuantitas 
yang tersedia untuk dibeli. Berkaitan dengan penerimaan 
negara, terkadang total excess burden tidak sama dengan total 

BAB III
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penerimaan	negara.	Untuk	mengukurnya	digunakan	efficiency-
loss ratio dengan persamaan sebagai berikut:

W = Excess Burden
R = Tax Revenue

Estimasi efficiency-loss ratio penting dilakukan untuk me-
minimal kan total excess burden pada sistem perpajakan nasio-
nal. Dengan mengurangi pengenaan pajak yang menim bul kan 
excess burden lebih besar dalam jumlah nominal yang sama, 
tarif pajak dapat diturunkan tanpa mempengaruhi jumlah total 
penerimaan negara.

Tax Incidence adalah teori yang mempelajari pelaku-pelaku 
ekonomi mana yang sesungguhnya menanggung beban pajak. 
Hal ini dimungkinkan karena pelaku ekonomi yang secara 
hukum berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah 
belum tentu menggunakan dana pribadi atau dengan kata lain 
dapat membebankan pajaknya kepada pelaku ekonomi yang 
lain. Berkenaan dengan dimungkinkannya memindahkan 
beban pajak kepada pelaku ekonomi lain secara keseluruhan 
atau sebagian (distribusi pembebanan) maka pembahasan 
tax incidence dapat dibagi dalam dua konsep yakni statutory 
incidence dan economic incidence. Statutory Incidence merujuk 
pada pelaku-pelaku ekonomi yang secara hukum terlibat dalam 
pendistribusian pembebanan pajak. Sedangkan Economic 
Incidence lebih mengarah pada pengaruh pendistribusian 
pembebanan pajak pada tingkat ekulibrium harga.

B. Dampak Pajak
Dampak Pajak Terhadap Sistem Ekonomi Keseluruhan
Secara umum, struktur perekonomian nasional (tanpa pajak) 
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ter diri dari Pendapatan Nasional (Y), jumlah Konsumsi (C) 
dan Tabungan (S). Hubungan dari ketiga unsur tersebut ada-
lah Pendapatan Nasional sama dengan jumlah Konsumsi 
di tam bah jumlah Tabungan (Y = C + S). Apabila seluruh 
Tabung an (S) digunakan sebagai Investasi (S = I), maka tidak 
akan	pernah	terjadi	 inflasi	atau	deflasi.	Kadang-kadang	yang	
muncul adalah jumlah Tabungan (S) lebih besar dari jumlah 
In ves tasi (I) atau dengan kata lain, tidak semua tabungan di-
guna  kan untuk investasi (S > I) maka akan terjadi kelesuan 
ekonomi,	 penurunan	 harga	 (deflasi),	 dan	 pengangguran.	
Yang sering terjadi justru jumlah Tabungan lebih rendah dari 
jumlah Investasi (S < I). Kondisi ini menyebabkan kegairahan 
ekonomi	dan	kenaikan	harga	(inflasi).

Gambar 3.1

Y = C + S

C + I

C1 I

C

Y
Y2Y*Y1O

Deflationary
Gap

Inflationary
Gap

{

}



32

DAMPAK PERPAJAKAN TERHADAP PEREKONOMIAN

KEBIJAKAN FISKAL

Gambar menunjukkan hubungan antara tingkat Pendapatan 
Nasional (Y), dengan tingkat Konsumsi (C) dan tingkat 
Investasi (I). Pada tingkat pendapatan nasional sebesar 0Y 
(S=I), perekonomian dalam keadaan seimbang, tidak ada 
inflasi	 ataupun	 deflasi.	 Pada	 tingkat	 pendapatan	 0Y1	 (S<I)	
ter	dapat	 inflationary	 gap.	 Harga-harga	 cenderung	 terus	 naik	
sampai tidak ada lagi perbedaan antara Tabungan dan Inves-
tasi. Pada kondisi ini instrumen pajak dapat digunakan untuk 
me	nurunkan	 tingkat	 inflasi,	 menggeser	 kurva	 C+I	 kebawah	
dengan menerapkan pajak atas konsumsi. Sebaliknya pada 
tingkat pendapatan 0Y2 (S>I) terdapat deflationary gap di-
mana harga-harga cenderung terus turun sampai tidak ada lagi 
per bedaan antara Tabungan dan Investasi. Pada kondisi ini 
instru men pajak dapat digunakan untuk menurunkan tingkat 
inflasi,	menggeser	kurva	C+I	keatas	dengan	menerapkan	pajak	
atas tabungan.

Dampak Pajak Terhadap Komposisi Produksi
Pajak dapat digunakan sebagai pendorong kepada pelaku 
ekonomi untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mem-
beri kan insentif-insentif. Berkaitan dengan dimungkinkannya 
penerapan insentif pajak pada suatu daerah ter tentu, menimbul-
kan adanya beberapa alternatif pilihan yang dapat diambil oleh 
para pelaku ekonomi.

Dengan kata lain, pajak dapat menyebabkan pergeseran peng-
guna an faktor-faktor produksi. Pergeseran yang dimaksud ada-
lah dengan mengubah pola produksi sehingga menghasilkan 
barang-barang yang lebih rendah biaya produksinya akibat tarif 
pajak yang lebih kecil atau beralih produksi. Sebagai contoh, 
per usahaan dapat saja mengurangi produksi barang-barang 
yang merupakan objek pajak dan meningkatkan produksi 
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barang-barang lain yang masih belum merupakan kategori 
barang kena pajak. Perusahaan lain dapat saja berpindah lokasi 
industri dari suatu tempat yang mengenakan pajak yang tinggi 
ke tempat yang memberikan insentif pajak.

Seberapa jauh pengaruh pajak terhadap penggunaan faktor-
faktor produksi dipengaruhi elastisitas permintaan terhadap 
barang-barang yang dihasilkan. Barang-barang yang tingkat 
per mintaannya in-elastis sempurna tidak akan terpengaruh 
dengan adanya pengenaan pajak. Konsumen akan membayar 
se luruh beban pajak yang ditambahkan pada harga barang. Se-
balik nya, jika elastisitas permintaan barang adalah sempurna, 
perusahaan tidak dapat mengalihkan beban pajaknya pada 
harga barang. Sehingga disarankan untuk barang-barang yang 
me miliki elastisitas tinggi, dikenakan pajak yang ringan.

Dampak Pajak Terhadap Usaha Kerja
Sebagian besar penerimaan negara dari pajak di Indonesia 
ada lah pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan 
para pegawai. Secara teoritis, pegawai-pegawai tersebut mem-
punyai dua pilihan yaitu bekerja atau tidak bekerja (memanfaat-
kan waktu santai) akibat adanya pengenaan pajak penghasilan.

Secara mudah dikatakan, pajak mempunyai pengaruh negatif 
ter hadap kemauan usaha kerja. Pajak dapat menyebabkan 
orang menjadi kurang giat bekerja. Orang lebih memilih untuk 
mem punyai lebih banyak waktu santai. Pada kenyataannya, 
penga ruh pajak terhadap kemauan kerja individu memiliki 
sifat yang lebih kompleks. Bagi sebagian orang, pajak tidak 
me nimbul kan disinsentif untuk bekerja. Juga tidak setiap ke-
naik an pajak akan memberi dampak negatif pada Tabungan 
masya rakat ataupun Investasi.
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Reaksi individu terhadap pengenaan pajak lebih banyak di-
tentu kan oleh elastisitas penawaran usaha. Bagi golongan 
masya rakat yang berpenghasilan rendah, biasanya permintaan-
nya terhadap penghasilan adalah tinggi. Sehingga elastisitas 
pe nawar an usahanya adalah tinggi dimana dengan turunnya 
pen dapatan, justru akan mendorong kemauan kerja yang lebih 
besar. Sedangkan bagi mereka yang kurang peduli dengan gaya 
hidup mewah, permintaannya terhadap penghasilan rendah 
se hingga elastisitas penawaran usaha dalam hubungannya 
dengan penghasilan adalah rendah juga.

Dampak Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan
Tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah pe-
ning kat an pendapatan per kapita nasional, penciptaan lapang-
an kerja, dan distribusi pendapatan yang merata dan ke se-
imbang an dalam neraca pembayaran internasional. Secara 
teori, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi 
pula persentase pendapatan yang ditabung. Dari kelompok-
kelompok kaya inilah diharapkan sejumlah dana tabungan 
yang dapat digunakan untuk investasi. Dengan kata lain, 
masyara kat kelompok miskin tidak punya kemampuan 
tabung an dan investasi. Menurut pengertian ini, pendapatan 
nasional yang dikenai pajak akan banyak mempengaruhi 
turun nya jumlah tabungan masyarakat bukan pada porsi pen-
dapat an yang dikonsumsi yang diasumsikan tetap. Tetapi pada 
kenyataannya, keadaan di negara-negara berkembang ter-
masuk Indonesia, pola konsumsi masyarakat cenderung lebih 
tinggi dari pola konsumsi masyarakat di negara-negara maju. 
Sehingga sulit didapatkan dana tabungan masyarakat. Pe-
narikan dana masyarakat secara sukarela dengan iming-iming 
bunga yang tinggi pada akhirnya juga ikut berpengaruh pada 
tingkat	inflasi	nasional.
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Berdasarkan kenyataan tersebut, kebijakan perpajakan di 
Indonesia lebih banyak diterapkan untuk mengurangi kesen-
jang an pendapatan di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan 
me nerap kan tarif pajak progresif dan minimum pendapatan 
yang dapat dikenakan pajak. Kelemahan dari tarif pajak 
progresif adalah menekan pada kelompok-kelompok kaya pe-
milik modal sehingga mereka malas bekerja, menabung, dan 
melakukan investasi.

C. Kriteria Tarif Pajak
Pertumbuhan ekonomi hanya akan terjadi apabila lebih banyak 
masyarakat yang bekerja, menabung sebagian pendapatannya 
serta menginvestasikan nilai tabungannya. Hal-hal tersebut 
menurut Daniel J Mitchell (2003) adalah prilaku-prilaku yang 
dapat meningkatkan kekayaan nasional. Masyarakat tidak be-
gitu saja bekerja secara produktif dengan diterapkannya ang-
gar an pendapatan dan belanja berimbang. Mereka juga tidak 
begitu saja meningkatkan tabungan dan investasi apabila di-
kena kan tarif pajak rendah atau subsidi perpajakan lainnya. 
Untuk meningkatkan pendapatan nasional sesuai dengan 
karak teris tik masyarakat disuatu negara, para pengambil ke-
putus an bidang pajak harus mengkonsentrasikan pada hal-hal 
yang berakibat positif terhadap prilaku bekerja, menabung dan 
berinvestasi.

Mitchell (2003) memaparkan sembilan petunjuk kebijakan 
perpajakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi 
sebagai berikut:
1. Penurunan tarif pajak tidak perlu diterapkan seragam 

untuk seluruh wajib pajak. Beberapa opsi tarif pajak yang 
dipungut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena 
tarif pajak yang rendah dapat membuat masyarakat yang 
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produktif semakin giat bekerja. Sedangkan sebagian 
masyarakat lainnya cenderung kurang peduli dengan 
pungut an pajak. Sehingga penurunan tarif pajak tidak 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Fokus pada pertumbuhan ekonomi, bukan pada penurunan 
tarif. Beberapa kebijakan insentif pajak atau subsidi dapat 
berakibat hanya mengurangi jumlah penerimaan negara 
tanpa menghasilkan peningkatan kegiatan ekonomi secara 
signifikan.	 Beberapa	 negara	 telah	 membuktikan	 bahwa	
deregulasi perpajakan yang kecil pengaruhnya terhadap 
turunnya penerimaan negara justru dapat meningkatkan 
gairah investasi dunia usaha.

3. Kebijakan yang baik menghasilkan penerimaan negara 
lebih banyak. Jika keadaan prilaku masyarakat wajib pajak 
adalah produktif, penurunan tarif pajak justru me ning-
katkan jumlah penerimaan negara. Agar pelaksana an ke-
giatan pemerintah tidak terganggu, harus diperhitungkan 
cara-cara yang dapat mengkompensasikan turunnya pe-
nerima an negara akibat pengenaan tarif yang lebih rendah.

4. Jumlah potensi tambahan konsumsi masyarakat akibat 
adanya	penurunan	tarif	pajak	kurang	signifikan	terhadap	
peningkatan kegiatan ekonomi dibandingkan dengan 
turun nya jumlah total penerimaan negara. Untuk itu perlu 
di upayakan suatu kebijakan pelengkap yang dapat meng-
offset selisih penurunan penerimaan negara tersebut. Pada 
akhirnya penurunan tarif pajak tidak merubah total penge-
luar an, pendapatan nasional, dan pertumbuhan ekonomi.

5. Pertumbuhan ekonomi tidak diakibatkan oleh peningkatan 
konsumsi. Justru sebaliknya, pertumbuhan ekonmi sebagai 
faktor yang mendorong jumlah total konsumsi akibat 
meningkatnya jumlah daya beli masyarakat. Untuk itu, 
sebaiknya kebijakan publik tidak mengedepankan motif 
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yang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
dengan jalan mendorong konsumsi.

6. Kebijakan pajak yang bardampak positif pada jangka 
pendek biasanya berdampak positif pula pada jangka 
panjang. Sebagai contoh, insentif pajak investasi dalam 
jangka pendek akan menarik minat pemodal masuk ke-
dalam negeri. Secara jangka panjang, faktor produksi 
ter sebut akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi 
agregat menjadi lebih baik.

7.	 Efisiensi	 belanja	 negara	 penting	 dilakukan.	 Meskipun	
beberapa pos-pos belanja negara membantu meningkatkan 
per tumbuhan ekonomi seperti penyediaan keamanan dan 
penegakkan hukum, studi membuktikan bahwa banyak 
pengeluaran publik yang justru berefek negatif terhadap 
per	tumbuhan	ekonomi.	Efisiensi	belanja	negara	dapat	di-
laku kan dengan merampingkan struktur pemerintahan.

8. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi yang 
produktif. Dana investasi terutama diambil dari tabungan 
masyarakat. Invesatsi dan tabungan, keduanya dipengaruhi 
oleh tingkat suku bunga. Sedangkan tarif pajak adalah 
salah satu faktor yang mempengaruhi suku bunga. Untuk 
itu perlu dikembangkan kebijakan pajak yang mendorong 
iklim investasi dan menabung.

9.	 Defisit	 belanja	negara	dapat	berpengaruh	pada	 turunnya	
tingkat	suku	bunga.	Tetapi	pengaruhnya	kurang	signifikan	
dibanding pengaruh faktor-faktor lain seperti pasar modal. 
Riset akademis yang dihasilkan menunjukkan bahwa tidak 
ada korelasi positif antara anggaran surplus, berimbang, 
atau	defisit	dengan	tingkat	suku	bunga.

Inti dari sembilan petunjuk diatas adalah segala upaya kebijak-
an pajak seharusnya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi 
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nasional dengan memberikan insentif pada aktivitas-aktivitas 
produktif nasional. Walaupun dibeberapa negara penurunan 
tarif pajak justru dapat meningkatkan penerimaan negara dan 
per tumbuhan ekonomi, penurunan tarif bukanlah satu-satunya 
cara yang dapat diambil pemerintah.

D. Kriteria Struktur Pajak yang Baik
Kebijakan	perpajakan	akan	memberi	dampak	yang	signifikan	
jika disusun secara komprehensif, dengan mempertimbangkan 
seluruh dampak yang dapat ditimbulkan pada level ekonomi 
makro. Seperti dikutip dari Musgrave, kriteria yang bisa 
menentukan baik tidaknya sebuah kebijakan perpajakan dapat 
dilihat sebagai berikut:
1. Penerimaan/pendapatan harus ditentukan dengan tepat
2. Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus 

dikenakan pajak sesuai dengan kemampuannya.
3. Penanggung akhir beban pajak harus menjadi pokok 

perhatian.
4. Peraturan perpajakan harus mendukung kebijakan per-

ekonomi	an	dan	mendorong	pasar	yang	efisien.
5. Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan 

fiskal	 untuk	 mencapai	 stabilisasi	 dan	 pertumbuhan	
ekonomi.

6. Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar 
dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

7. Biaya administrasi dan biaya-biaya pembayaran pajak 
lainnya harus dibuat serendah mungkin.

Penerimaan pajak harus dirumuskan secara tepat, sehingga 
bisa	merefleksikan	kemampuan	membayar	dari	seluruh	wajib	
pajak yang ada sehingga tidak terlalu besar atau terlalu kecil. 
Jika jumlah yang ditetapkan terlalu besar, dikhawatirkan 
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investor tidak akan mau menanamkan modalnya di dalam 
negeri. Hal ini mengakibatkan multiplier efek yang diharapkan 
bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tidak tercapai. 
Pada akhirnya, jumlah target penerimaan pajak tidak akan 
pernah tercapai. Sebaliknya jika terlalu kecil, dikhawatirkan 
jumlahnya tidak dapat membiayai kegiatan-kegiatan pemerin-
tah yang bermanfaat untuk menciptakan value yang dapat me-
rangsang perputaran gerak roda eknomi.

Keadilan perpajakan pada intinya adalah, beban pajak harus 
ter distribusi sedemikian rupa sehingga target pencapaian pene-
rima an pajak bisa diimbangi dengan mengurangi kesenjangan 
pendapatan golongan masyarakat yang kaya dengan golongan 
masyarakat miskin. Kecilnya kesenjangan bisa mendorong 
sta bilisasi yang kondusif bagi perbaikan ekonomi nasional.

Adanya kemungkinan peralihan beban pajak kepada penang-
gung akhir, perlu dilakukan pengkajian mendalam dengan me-
lakukan simulasi yang menyeluruh untuk dapat memperoleh 
gam baran dampak pembebanan penanggung akhir terhadap 
stabilisasi ekonomi. Perlu dibuat aturan-aturan teknis yang 
simple dan dapat menghindarkan terjadinya salah sasaran. 
Jika pajak diterapkan atas produk-produk tertentu, perlu dikaji 
serius mengenai elastisitas permintaan dan penawarannya 
dalam ekonomi pasar.

Ekonomi	yang	terus	tumbuh	dan	pasar	yang	efisien	harus	terus	
dijaga agar kemakmuran masyarakat tidak rusak akibat adanya 
penerapan kebijakan perpajakan. Kemungkinan pergeseran 
titik equilibrium kurva permintaan dan penawaran harus terus 
di antisipasi dan terus diawasi dengan memasukkan unsur- 
unsur	spesifik	para	pelaku	ekonomi	setempat.
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Kebijakan perpajakan harus tetap mengindahkan konsep ke-
stabil an ekonomi. Harus dapat ditentukan pada awal permusan 
kebijakan bahwa implementasinya pada akhirnya akan me-
minimal kan gejolak ekonomi, misalnya dengan adanya kegiat-
an sosialisasi yang memadai. Ekonomi yang sering bergejolak 
biasanya tidak menguntungkan iklim investasi. Dengan kata 
lain, investor-investor terutama para pemodal asing sangat 
meng harapkan adanya kepastian iklim berusaha.

Segala kebijakan harus mengacu pada kesederhanaan. 
Rumusan-rumusan yang dipakai harus menghindari kesalah 
pahaman massal yang menyebabkan kekacauan pada proses 
administrasi. Simulasi terhadap bakal munculnya kekeliruan 
yang tidak diharapkan harus disiapkan secara matang. Simulasi 
tersebut bisa menggunakan beberapa skenario yang berbeda 
dan mengamati hasilnya.

Segala biaya yang tidak berkaitan langsung dengan beban pajak 
sesungguhnya harus diminimalkan. Hal ini untuk memberikan 
kepastian berusaha bagi para pemilik modal dalam rangka 
menghitung proyeksi keuntungan investasi. Dengan demikian 
risiko biaya tinggi yang tidak terduga akibat penyelewengan 
peraturan oleh oknum pelaku ekonomi bisa dieliminasi.
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Pajak penghasilan pertama kali diberlakukan di Indonesia 
sebagai suatu sistem perpajakan integral yang diterapkan oleh 
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pertama kali diberlaku-
kan dikenal dengan nama Pajak Penghasilan 1932 atau 
Inkomsten Belasting 1932. Pada tahun 1944, peraturan pajak 
ini diubah dengan Ordonansi Perpajakan tahun 1944 yang di-
guna kan oleh Pemerintah Kolonial Jepang untuk melakukan 
pungutan-pungutan terhadap hasil pertanian sebagai pajak.

Selama masa revolusi, tidak ada pungutan pajak yang berarti 
yang dapat dikumpulkan. Yang ada hanyalah kantor iuran negara 
yang menerima pembayaran pajak dari beberapa pe dagang. 
Se telah kedaulatan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia, 
peraturan perpajakan Belanda dipergunakan kem bali dengan 
me lakukan penataan dan perluasan seperlunya, se hingga sampai 
dengan sebelum reformasi perpajakan tahun 1983, pajak-pajak 
yang berlaku di Indonesia yang dapat di kelompok kan sebagai 
pajak penghasilan adalah Pajak peng hasilan (PPd), Pajak Per-
seroan (PPs) serta Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti (PBDR).

BAB IV
PAJAK PENGHASILAN 
WAJIB PAJAK 
PRIBADI
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Setelah reformasi perpajakan tahun 1983, pajak-pajak ber-
dasar kan peraturan perpajakan Belanda ini disatukan dalam 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berlaku sejak 1 
Januari 1984. Undang-Undang ini mengalami perubahan dan 
per baikan sebanyak tiga kali, yaitu tahun 1991, 1994 dan 2000.

A. Aturan Utama
Prinsip dasar Pajak Penghasilan adalah bahwa penghasilan 
wajib pajak dari semua sumber harus digabungkan menjadi 
satu angka tunggal ukuran penghasilannya. Penghasilan total 
ini kemudian dikurangi dengan pengecualian-pengecualian 
dan pengurangan-pengurangan tertentu untuk mendapatkan 
peng hasilan yang akan dikenakan pajak. Inilah dasar pengena-
an pajak yang akan dikalikan dengan tarip pajak untuk men-
dapatkan pajak yang menjadi beban bagi wajib pajak.

B. Penentuan Penghasilan Kena Pajak
Konsep utama dalam perhitungan penghasilan kena pajak 
adalah penghasilan bruto dan penghasilan kena pajak.

Penghasilan Bruto. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
mendefinisikan	penghasilan	yang	menjadi	objek	pajak	adalah	
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di-
peroleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia mau pun 
dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan 
dalam nama dan bentuk apapun. Penghasilan dari semua 
sumber, selain yang dikecualikan digabungkan untuk menentu-
kan Penghasilan Bruto. Penghasilan ini akan meliputi:
a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan 

pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan 
dari praktik profesi dan sebagainya.
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b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak atau pun 

harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, ke-
untung an penjualan harta atau hak yang tidak diperguna-
kan untuk usaha, dan sebagainya.

d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, 
dan lain sebagainya.

Dari angka penghasilan ini, wajib pajak dapat mengurangkan 
biaya-biaya atau pengurangan-pengurangan tertentu untuk 
men dapatkan penghasilan neto. Penghasilan dari usaha dan 
pekerja an bebas dimasukkan dalam penghasilan neto setelah 
di kurangkan biaya-biaya. Penghasilan sehubungan dengan pe-
kerja an dilaporkan dalam penghasilan setelah dikurangkan 
dengan beberapa biaya dan penghasilan yang dikecualikan. 
Walau pun penghasilan neto dimaksudkan untuk menjadi satu 
alat ukur yang komprehensif atas posisi penghasilan wajib pajak, 
alat ukur ini ternyata tidak sekomprehensif mungkin. Be berapa 
penghasilan nonkas diabaikan (seperti imputed rent dan capital 
gain yang belum direalisasikan) dan beberapa peng  hasilan kas 
tertentu dikecualikan (seperti pembayaran asuransi dan pensiun).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan neto 
yang telah dihitung kemudian dikurangkan dengan PTKP. 
PTKP yang berlaku saat penulisan buku ini adalah wajib 
pajak dan pasangannya (masing-masing Rp2.880.000, 
kecuali bila pasangan nya tidak berpenghasilan maka PTKP-
nya Rp1.440.000) di tambah tiga orang tanggungan (masing-
masing Rp1.440.000).

C. Penerapan Tarip Pajak
Pajak dihitung dengan menerapkan angka tarip pada skedul 
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tarip pajak dengan angka Penghasilan Neto setelah dikurangi 
PTKP. Skedul tarip ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 
dalam bentuk tarip marjinal, yang berlaku untuk tingkatan 
peng hasilan yang naik secara berurutan. Sejak tahun 1983 
sampai dengan 1994, tarip pajak yang ditetapkan antara 15% 
sampai dengan 35%, sejak tahun 1995 tarip pajak diturunkan 
antara 10% sampai dengan 30%.

 D. Prosedur Pembayaran
Beberapa hal penting berkenaan dengan aspek prosedural 
utama pajak penghasilan.

Kewajiban menyerahkan SPT. Kewajiban menyerahkan 
SPT Tahunan Pajak Penghasilan diberlakukan kepada semua 
wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Oleh karena itu, 
hanya wajib pajak yang tidak wajib memiliki NPWP tidak 
diwajibkan untuk menyerahkan SPT Tahunan. Wajib pajak 
tersebut adalah mereka yang mempunyai penghasilan neto 
lebih kecil dari PTKP atau yang memperoleh penghasilan 
hanya dari satu pemberi kerja. Batas waktu penyerahan SPT 
Tahunan adalah tiga bulan setelah Tahun Pajak berakhir, pada 
saat wajib pajak harus menyerahkan pembayaran terakhir 
untuk pajak-pajak yang terutang pada Tahun Pajak yang telah 
berakhir atau menagih pengembalian pajak. Bersamaan dengan 
penyerahan SPT, wajib pajak menyerahkan estimasi pajak 
penghasilan yang harus dibayar tahun berikutnya, dan setoran 
pajak penghasilan masa tahun berikutnya itu didasarkan pada 
informasi estimasi ini.

Pemotongan Pajak (Withholding). Sebagian besar pajak di-
pungut dengan cara dipotong oleh pihak yang melakukan 
pem bayar an. Sistem ini memiliki banyak keunggulan. 
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Dengan cara ini, pembayaran pajak dikaitkan dengan tingkat 
peng hasil an tahun berjalan daripada tertinggal satu tahun, 
responsivitas pembayaran pajak terhadap perubahan dalam 
tingkat	 penghasilan	 pribadi	 sangat	meningkat.	 Responsifitas	
sangat penting bagi efektivitas kebijakan stabilisasi. Sistem 
Pe motongan Pajak juga memastikan ketaatan sepenuhnya 
karena pernyataan penghasilan tidak diberikan sepenuhnya 
hanya kepada wajib pajak.

Pada saat yang sama, sistem pemotongan pajak juga menimbul-
kan biaya tersendiri. Jika tarip pajak yang dipotong ditetapkan 
cukup tinggi untuk mendapatkan penerimaan pajak setinggi-
tingginya, kelebihan pemotongan pajak akan dialami oleh para 
wajib pajak tertentu sehingga para wajib pajak ini yang secara 
riil memberikan pinjaman bebas bunga kepada Pemerintah. 
Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, harus 
me ngembalikan kelebihan pemotongan ini kepada para wajib 
pajak tertentu tersebut.

Audit. Sistem dasar yang melandasi Pajak Penghasilan 
Indonesia adalah self assessment. Setiap wajib pajak ber-
tanggung jawab untuk menyatakan penghasilan mereka dan 
meng hitung besarnya pajak penghasilan yang terhutang. 
Walau pun Direktorat Jenderal Pajak memeriksa aritmetika per-
hitung an pajaknya, dalam hal ini sangat dibantu oleh fasilitas 
komputer yang dimilikinya, DJP tidak dapat mengaudit semua 
SPT yang diterima. Biaya untuk mengaudit semua SPT tersebut 
akan sangat besar. Oleh karena itu, pemeriksaan sampel secara 
acak digunakan untuk membuat wajib pajak tetap patuh pada 
per aturan perpajakan. SPT yang melaporkan hal-hal yang 
tidak biasa (misalnya biaya yang mengurangi penghasilan 
yang sangat besar atau sumber penghasilan yang tidak biasa 
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dapat diaudit), pada waktu-waktu tertentu kelompok wajib 
pajak tertentu akan diperiksa, misalnya dokter atau pengusaha 
retail. Walaupun begitu, cakupan auditnya terbatas.

E. Prinsip-Prinsip Definisi Penghasilan
Konsep penghasilan dasar yang menjadi penentuan kewajiban 
pajak penghasilan dalam praktiknya adalah penghasilan neto. 
Seberapa baikkah penghasilan neto digunakan sebagai suatu 
ukuran kapasitas pajak? Dalam konsep basis pajak, ada dua 
kandidat utama sebagai basis pajak untuk pajak pribadi, yaitu 
penghasilan dan konsumsi. Bila kita memilih penghasilan 
sebagai basis pajak, maka penghasilan, sebagai indeks kapasitas 
ke	mampuan	membayar	pajak,	harus	didefinisikan	sebagai	ke-
naikan total atas kekayaan seseorang. Semua tambahan ke-
mampu an ekonomis (accretion) harus dimasukkan, baik yang 
ter	atur	ataupun	yang	fluktuatif,	yang	diharapkan	ataupun	yang	
tidak diharapkan, baik yang terealisasi ataupun yang tidak 
terealisasi. Kita tidak perlu mempertimbangkan bagaimana 
peng hasilan tersebut digunakan, apakah akan diinvestasikan 
atau akan dikonsumsi.

Selain	itu,	penghasilan	dari	semua	sumber	yang	didefinisikan	
harus diperlakukan secara seragam dan digabungkan sebagai 
penghasilan global yang akan dikenakan tarip pajak. Tanpa 
peng globalan ini, penerapan tarip yang progresif tidak dapat 
meng hasilkan efek yang diharapkan yaitu mengadaptasi 
pajak pada kemampuan membayar wajib pajak. Pandangan 
pajak peng hasilan ini banyak diterima oleh berbagai kalangan 
dewasa ini. Sekarang, konsep tambahan kemampuan ekonomis 
ini akan dianalisis secara mendalam apa implikasinya dalam 
praktik dan bagaimana konsep ini diterapkan secara memuas-
kan dalam perhitungan penghasilan neto.
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Penghasilan Bruto Versus Penghasilan Neto

Penghasilan dalam konsep tambahan kemampuan ekonomis 
(accretion concept) harus diukur dalam satuan penghasilan 
neto, yaitu penghasilan setelah dikurangi dengan biaya-biaya 
yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan. Peraturan 
perpajakan	mendefinisikan	penghasilan	yang	akan	dikenakan	
pajak sebagai penghasilan neto karena biaya-biaya yang terjadi 
dalam memperoleh penghasilan pada umumnya, walaupun tidak 
selalu, dikurangkan dari penghasilan. Peraturan perundang-
undangan juga membolehkan wajib pajak mengurangkan 
biaya-biaya yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti biaya 
jabatan dan iuran pensiun. Akan tetapi, perlakuan biaya bunga 
yang boleh dikurangkan dipertanyakan konsistensinya, ter-
utama berkaitan dengan perlakuan biaya-biaya permodalan 
lain nya. Walaupun ada pengecualian-pengecualian tertentu, 
pada umumnya penghasilan yang dapat dikenakan pajak telah 
di nyata kan dalam satuan penghasilan neto.

Prinsip	 lain	 dalam	 mendefinisikan	 penghasilan	 neto	 adalah	
bahwa kerugian harus dapat diperlakukan sebagai pengurangan 
sepenuhnya. Karena tambahan kemampuan ekonomis dirancang 
untuk mengukur konsumsi plus kenaikan dalam kekayaan 
bersih, kerugian operasi harus dikurangkan dalam menentukan 
penghasilan neto dari kegiatan usaha. Kerugian mengurangi 
kekayaan bersih sebagaimana keuntungan meningkatkannya. 
Oleh karenanya, Pemerintah harus konsisten memperlakukan 
keduanya. Walaupun peraturan perundang-undangan tidak 
memberikan fasilitas pengembalian pajak, para wajib pajak 
dapat memperlakukannya untuk mengurangi kewajiban pajak 
beberapa tahun yang akan datang.
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Capital Income versus Labor Income
Berdasarkan konsep tambahan kemampuan ekonomis, sumber 
peng hasilan bukanlah suatu permasalahan. Akan tetapi, bebe-
rapa ahli perpajakan secara tradisional membedakan antara 
peng hasilan dari pekerjaan (upah dan gaji) dan penghasilan 
dari modal, yang menekankan bahwa penghasilan dari pekerja-
an harus dikenakan beban pajak yang lebih ringan. Pada bebe-
rapa negara maju, ada kredit pajak bagi wajib pajak yang mem-
peroleh penghasilan dari pekerjaan tetapi wajib pajak yang 
hanya memperoleh penghasilan atas modal tidak memperoleh 
kredit pajak ini. Hal ini dinilai sebagai ketidakkonsistenan pe-
nerap an konsep penghasilan ini.

Penghasilan Riil versus Penghasilan Nominal
Penghasilan adalah alat ukur kemampuan membayar, oleh 
karena	nya	 harus	 didefinisikan	 dalam	 satuan	 riil.	 Kenaikan	
dalam penghasilan uang yang sepadan dengan kenaikan harga-
harga bukan merupakan kenaikan dalam penghasilan riil. 
Dengan demikian, dalam situasi ini, kewajiban pajak dalam 
satuan riil sama dengan nol. Pandangan ini menjadi penting 
ketika	tingkat	inflasi	sangat	tinggi.

Penghasilan yang Terakumulasi versus Penghasilan yang 
Terealisasi
Sesuai	 dengan	 definisi	 penghasilan	 sebagai	 ukuran	 peningkatan	
penghasilan, maka tidak menjadi perbedaan apakah penghasilan 
tersebut telah diterima secara kas (seperti gaji, upah, dan hasil 
penjualan aset) ataupun terakumulasi dalam bentuk kenaikan nilai 
aset yang tidak dijual. Direalisasikan ataupun tidak adalah pilihan 
portofolio bagi investor dan tidak boleh mempengaruhi peng hasilan 
yang diukur untuk keperluan perpajakan. Hal ini lah yang menjadi 
bagian dari topik kontroversial untuk memajaki capital gains.
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Imputed Income
Beberapa orang memiliki aset yang memberikan penghasilan 
kas; yang lainnya memiliki barang-barang konsumsi jangka 
panjang yang memberikan imputed income, contohnya adalah 
rumah yang ditinggali pemiliknya. Pemilik mendapatkan 
imputed rent yang sama dengan penghasilan yang ia dapat kan 
apabila ia menyewakan rumahnya. Karena kenaikan kemam-
pu an (accretion)	didefinisikan	sebagai	peningkatan	kekayaan	
bersih dan konsumsi, nilai dari konsumsi yang imputed tersebut 
harus dimasukkan kedalam basis pajak. Penghasilan neto, yang 
condong pada konsep penghasilan kas, tidak memperhitungkan 
imputed income. Pengabaian ini menyebabkan ketidakadilan 
perlakuan pajak bagi pemilik rumah dan penyewa.

Pembayaran yang diterima dalam bentuk natura, seperti 
makan an yang diperoleh dari tanaman dari lahan pribadi, 
layan  an kendaraan kantor atau keuntungan-keuntungan dari 
tunjangan-tunjangan natura, juga tidak diperhitungkan dalam 
peng hasilan neto, walaupun seharusnya diperhitungkan dalam 
konsep penhasilan. Hal ini menjadi penting karena pembayaran 
dalam bentuk natura, dalam bentuk berbagai tunjangan-tun-
jangan natura seperti kendaraan kantor, menjadi pengganti 
penghasilan kas untuk menghindari pajak penghasilan. Dan 
juga, penerapan imputed income menjadi tidak mungkin apa-
bila dilakukan terlalu jauh. Contohnya, secara konseptual, 
jasa rumah tangga yang dilakukan sendiri (seperti memasak, 
mencuci dan memelihara anak) merupakan penghasilan 
imputed bagi rumah tangga. Akan tetapi, memasukkan 
penghasil an ini kedalam penghasilan neto memunculkan per-
masalahan serius dalam hal pengukuran dan hal-hal lain yang 
harus diperhitungkan ketika memberlakukan pajak penghasilan 
atas dasar rumah tangga.
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Permasalahan yang lebih membingungkan lagi adalah waktu 
santai (tidak bekerja). Jika seseorang memutuskan untuk 
santai (tidak bekerja), ini adalah bukti (seperti yang dinyatakan 
oleh logika ekonomi) bahwa ia menilai tidak bekerja tersebut 
sama dengan penghasilan ekuivalen yang hilang karena tidak 
bekerja. Logika tambahan kemampuan ekonomis (accretion) 
menyatakan bahwa penghasilan yang diterima dalam bentuk 
natura, dalam bentuk santai, harus dimasukkan ke dalam basis 
pajak. Akan tetapi, implementasi dari aturan ini tidak akan 
mungkin bisa dilakukan.

Penghasilan versus Transfer
Dari sudut pandang ekonom, pendapatan nasional adalah 
jumlah dari pendapatan faktor selama satu periode, yang juga 
me nyatakan nilai dari output yang diproduksi oleh faktor-faktor 
ter sebut. Transfer yang diterima dari pemerintah atau sumber-
sumber swasta (seperti donasi dan hibah) bukan merupakan 
komponen penghasilan dalam istilah pendapatan nasional. 
Akan tetapi, perlakuan pajak seharusnya tidak mengikuti 
atur an dalam perhitungan pendapatan nasional. Pemilihan 
basis pajak merupakan permasalahan keadilan pajak. Oleh 
karenanya, penghasilan kena pajak seseorang tidak harus sama 
dengan bagiannya dalam pendapatan nasional dan juga total 
penghasilan kena pajak dala suatu negara harus sama dengan 
total pendapatan nasional.

Warisan dan Hibah
Transfer pribadi, seperti warisan dan hibah, juga tidak dikenakan 
pajak penghasilan. Transfer seperti ini tidak dikurangkan 
dari penghasilan oleh pemberi dan juga tidak dilaporkan se-
bagai penghasilan oleh penerima. Dalam konsep tambahan 
kemampu an ekonomis (accretion), perolehan warisan atau 
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hibah merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi pe-
ne rima, seperti juga tambahan kemampuan ekonomis dari 
sumber-sumber lain, dengan demikian harus dimasukkan ke 
dalam basis pajak penghasilan bagi penerimanya.

Jika hal ini dilakukan, apakah transfer seperti ini harus di-
kurang kan dari basis penghasilan pajak pemberi? Tidak selalu, 
karena konsep penghasilan berdasarkan tambahan kemampuan 
ekonomis, bukannya penggunaan. Juga, tidak ada keharusan 
bahwa basis pajak agregat sama dengan penghasilan total yang 
didefinisikan	dalam	pendapatan	nasional.

Penghasilan Teratur versus Penghasilan Tidak Teratur
Seringkali dimunculkan argumen bahwa penghasilan yang 
tidak teratur dan tidak diharapkan harus dimasukkan dalam 
peng hasilan yang dikenakan pajak. Akan tetapi, posisi ini 
sering kali tanpa alasan yang kuat. Bagaimanapun juga, peng-
hasilan yang tidak teratur dan penghasilan yang teratur sama 
pengaruh nya bagi kemampuan wajib pajak. Oleh karena itu, 
tidak ada alasan untuk membedakannya. Walaupun demikian, 
tarip pajak yang progresif cenderung diskriminatif terhadap 
peng	hasil	an	yang	fluktuatif.	Permasalahan	ini	dapat	dikurangi	
dengan menerapkan aturan meratakan penghasilan.

F. Praktek Definisi Penghasilan: Pengecualian
Analisis terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan 
menunjukkan banyaknya penyimpangan dari prinsip tambahan 
kemampuan ekonomis. Beberapa tambahan kemampuan 
ekonomis, seperti imputed income, tidak dimasukkan, sedang-
kan beberapa lainnya dikecualikan dari penghasilan neto.
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Penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak final
Untuk memudahkan penagihan dan meningkatkan ketaatan 
pajak, pada beberapa transaksi tertentu berlaku tarip pajak 
final.	Pada	transaksi-transaksi	ini,	pajak	langsung	dibayarkan	
dengan sistem pemotongan dan tidak dapat dikreditkan dalam 
perhitungan Pajak Penghasilan akhir. Beberapa penghasilan 
yang	dikenakan	pajak	final	adalah:
1. Penghasilan yang diperoleh dari hak atas tanah dan 

bangunan.
2. Penghasilan jasa konstruksi dan jasa konsultan, sebelum 

tahun 2000.
3. Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.
4. Penghasilan dari hadiah undian.

Perlakuan	 atas	 pajak	 final	 ini	 sebenarnya	melanggar	 prinsip	
keadilan pajak, karena pada transaksi tertentu seperti transaksi 
penjualan saham di bursa efek, walaupun belum ada penghasilan 
karena belum tentu transaksi tersebut memberikan untung, 
wajib pajak sudah diharuskan membayar pajak. Demikian pula 
pada transaksi-transaksi yang menguntungkan, tarip pajaknya 
proporsional seberapapun besarnya penghasilan (keuntungan) 
yang didapat. Keadilan horizontal dilanggar karena perlakuan 
ini menghasilkan perbedaan dalam kewajiban pajak pada 
tingkatan penghasilan tertentu. Keadilan vertikal dipengaruhi 
karena prinsip progresivitas tidak berlaku pada penerapan 
pajak	final.

Capital gain
Berkenaan dengan perlakuan pajak terhadap capital gain, 
debat yang terjadi berkisar (1) apakah laba yang direalisasikan 
harus diperlakukan sebagai penghasilan biasa, dan (2) apakah 
laba yang tidak direalisasikan harus juga dipajaki.
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Perlakuan atas laba yang direalisasikan. Peraturan perpajak-
an memberikan perbedaan perlakuan pada beberapa capital 
gain, yaitu capital gain dari penjualan saham di bursa efek 
dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak untuk 
transaksi-transaksi	 ini	 bersifat	final	 dan	dikenakan	 atas	 nilai	
transaksi, bukannya atas labanya. Perlakuan ini jelas-jelas me-
langgar prinsip keadilan pajak, baik keadilan horizontal mau-
pun keadilan vertikal.

Tidak ada dasar yang kuat berdasarkan prinsip keadilan untuk 
membedakan perlakuan pajak terhadap laba yang direalisasikan 
terhadap penghasilan dari usaha. Penghasilan didapatkan dari 
keduanya dan tidak ada dasar yang membedakan keduanya. 
Memang ada masalah khusus bahwa capital gain sifatnya tidak 
teratur	dan	cenderung	berfluktuasi	sehingga	harus	membayar	
lebih banyak dalam sistem tarip pajak yang progresif, bila 
dibandingkan jika capital gain tersebut diterima sebagai 
pendapatan tetap, kesulitan ini dapat dihilangkan dengan 
menggunakan aturan perataan yang tepat.

Perlakuan terhadap laba yang belum direalisasikan. Karena 
penghasilan neto dinyatakan dalam bentuk penghasilan kas 
dan hanya memasukkan penghasilan kas saja, laba yang 
belum terealisasikan tidak dipajaki. Hal ini jelas-jelas ber-
ten tang an dengan prinsip tambahan kemampuan ekonomis. 
Ber dasarkan prinsip ini, penghasilan sebagai suatu indeks 
dari kemampuan membayar wajib pajak harus diukur sebagai 
tambahan kekayaan. Semua tambahan harus dimasukkan, 
baik terealisasi (berubah menjadi kas) ataupun tidak. Jika 
Tuan Amir memiliki portofolio saham PT Telkom yang nilai-
nya naik Rp100.000.000, kekayaannya telah bertambah se-
banyak jumlah ini yang dapat diubahnya menjadi kas bila ia 
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memutuskannya. Faktanya dia tetap memiliki dalam bentuk 
portofolio saham menunjukkan preferensinya untuk tetap terus 
memegangnya bila dibandingkan dengan alternatif lainnya, 
misalnya menjualnya untuk dikonsumsi atau diinvestasikan 
dalam bentuk aset lainnya. Apakah laba telah terealisasi tidak 
ada relevansinya dengan apakah ada peningkatan kemampuan 
ekonomis. Bahwa realisasi dalam bentuk kas memungkinkan, 
keputusan untuk merealisasikan dalam bentuk kas atau tidak 
adalah keputusan manajemen portofolio dan bukan adanya 
tambahan penghasilan. Penundaan pengenaan pajak setelah 
realisasi memberikan perlakuan yang menguntungkan kepada 
jenis penghasilan yang belum direalisasikan.

Walaupun demikian, simpulan ini telah menjadi bahan per-
debat an yang berkelanjutan dalam bentuk argumentasi-
argumentasi berikut:
a. Laba yang belum direalisasikan tidak boleh dipajaki 

karena pemiliknya dihalangi untuk melakukan konsumsi. 
Walaupun tidak ada konsumsi, hal ini tidak relevan dengan 
definisi	 basis	 dari	 pajak	 penghasilan.	 Prinsipnya	 adalah	
semua penghasilan harus dipajaki, tidak peduli akan 
digunakan untuk apa; dan walaupun berdasarkan pajak 
konsumsi, pembedaan apakah sudah terealisasi dan belum 
terealisasi bukan merupakan hal yang utama. (Berdasarkan 
suatu pajak konsumsi, laba yang belum direalisasikan 
akan dikecualikan dan laba yang direalisasikan akan 
dimasukkan hanya jika dikonsumsi. Laba yang sudah 
direalisasikan tetapi tidak dikonsumsi perlakuannya sama 
dengan laba yang belum direalisasikan.

b. Laba yang belum direalisasikan tidak boleh dipajaki 
karena ketiadaan realisasi membuat kita tidak mengetahui 
keberadaannya. Pada awal munculnya pembukuan oleh 
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para saudagar Venesia, mereka tidak membukukan pen-
dapat an mereka sampai nakhoda kapal telah kembali ke 
pelabuhan dan menyerahkan uang hasil dagangan. Prinsip 
akuntansi yang hati-hati hanya mengakui pendapatan 
setelah ada realisasi. Akan tetapi, situasi bisnis telah ber-
ubah dan analogi seperti ini tidak tepat lagi, misalnya 
untuk pemegang saham PT Telkom yang dapat menjual 
sahamnya sewaktu-waktu. Pengukuran atas laba yang 
belum direalisasikan memang sulit, tetapi hal ini bukan 
halangan yang luar biasa.

c. Pemajakan atas laba yang belum direalisasikan mengharus-
kan wajib pajak membayar pajak walaupun ia tidak me-
miliki uang kas untuk membayarnya. Pandangan ini tepat, 
tetapi apakah hal itu jadi persoalan? Sebagaimana halnya 
hutang-hutang lainnya yang jatuh tempo, adalah beralasan 
bagi pemerintah untuk meminta wajib pajak melikuidasi 
sebagian asetnya untuk membayar pajak bila diperlukan. 
Untuk situasi-situasi dimana likuidasi parsial tidak me-
mungkin kan (misalnya bisnis keluarga), pemerintah dapat 
memberikan waktu yang cukup untuk itu.

d. Untuk suatu penghasilan yang akan diterima, penghasil an 
tersebut harus dapat dipisahkan dari aset yang menghasil-
kan nya. Pandangan ini, yang banyak mendapatkan 
dukungan-dukungan hukum pada tahap-tahap awal diskusi 
pajak penghasilan, sulit digunakan untuk meyakinkan para 
ekonom. Pemisahan adalah pilihan investasi, sedangkan 
peng hasilan diperoleh karena nilai aset meningkat.

Jika pendekatan tambahan kemampuan ekonomis diikuti, laba 
yang sudah ataupun yang belum direalisasikan harus dimasuk-
kan dalam penghasilan kena pajak dan digabungkan dengan 
penghasilan dari sumber-sumber lainnya. Suatu pendekatan 
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yang konsisten mengharuskan bahwa pengenaan pajak pada 
semua laba ini harus diikuti dengan pemberian pengurangan 
untuk kerugian-kerugian. Selain itu juga, pengenaan pajak atas 
capital	gain	harus	juga	disesuaikan	dengan	inflasi.

Permasalahan penerapan. Walaupun permasalahan pengenaan 
pajaknya telah jelas secara prinsip, apakah ada cara yang layak 
untuk memajakinya? Pengenaan pajak sepenuhnya atas laba 
yang sudah direalisasikan dapat dilaksanakan tanpa kesulitan-
kesulitan teknis yang muncul, akan tetapi situasinya jauh 
lebih sulit untuk laba yang belum direalisasikan. Pengenaan 
pajak secara tahunan atas laba yang belum direalisasikan tidak 
memungkinkan karena ketidakpraktisan dalam melakukan 
penilaian aset secara tahunan. Beberapa aset, seperti sekuritas 
yang diperdagangkan, dapat dinilai dan dikenakan pajak se-
cara periodik, misalnya setiap lima tahun. Akan tetapi, untuk 
aset lainnya (seperti lukisan dan tanah pertanian) sulit untuk 
dinilai. Oleh karena itu, telah ada usulan untuk mengenakan 
pajak pada saat kematian atau pemindahan aset ini (misalnya 
melalui pemberian) seolah-olah telah terealisasi pada saat 
itu. Hal ini sering disebut dengan realisasi konstruktif yang 
akan mengurangi kebutuhan penilaian aset hanya pada satu 
tanggal tertentu sehingga lebih mudah dikelola. Dengan 
mem bolehkan perataan dan menyebarkan pembayaran pada 
beberapa periode, ketidakadilan yang timbul karena likuidasi 
paksa dapat dihindari.

Walaupun realisasi konstruktif dapat memindahkan laba yang 
belum direalisasikan ke dalam basis pajak, cara ini masih 
mem beri kan beberapa keuntungan bagi capital gain. Bila 
penghasilan-penghasilan lain dipajaki secara reguler, pajak 
atas laba yang belum direalisasikan ditunda sampai kematian, 
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yang memungkinkan wajib pajak untuk memperoleh peng-
hasil an atas aset tersebut sementara waktu. Penundaan pajak 
sama dengan memperoleh pinjaman bebas bunga, yang nilai-
nya dapat sangat substansial terutama bagi para wajib pajak 
muda yang mampu menunda untuk periode waktu yang sangat 
panjang.

 Tabungan Hari Tua dan Rencana Pensiun
Tabungan Hari Tua adalah kegiatan memisahkan penghasilan 
tahun berjalan untuk penggunaan dimasa depan, dengan me-
nyetor kan sejumlah uang kepada lembaga dana pensiun atau 
se jenisnya. Apabila prinsip penghasilan global diikuti, semua 
penghasilan harus dikenakan pajak, tanpa memandang peng-
gunaannya. Iuran pensiun dan bentuk pembayaran tabungan 
hari tua lainnya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan, dan 
ketika uang manfaat pensiun atau tabungan hari tua diterima di 
kemudian hari, hanya komponen bunganya saja yang dikena-
kan pajak penghasilan. Alternatif yang dilakukan saat ini, 
mem bolehkan pembayaran-pembayaran ini sebagai pengurang 
atas penghasilan dan mengenakan pajak sepenuhnya pada saat 
uang pensiun/tabungan dibayarkan kembali, memunculkan 
ke tidak adilan terhadap para penabung lainnya karena dua ke-
untungan bagi pembayar iuran pensiun/tabungan. Pertama, 
pe nunda an pembayaran pajak sama saja dengan memperoleh 
pin jaman bebas bunga. Kedua, penghasilan pembayar iuran 
pensiun di masa depan akan lebih kecil sehingga penghasilan 
yang ditunda pengenaannya ini pada akhirnya terkena tarip 
pajak yang lebih rendah.

Tabungan Hari Tua. Peraturan perundang-undangan pajak 
penghasilan membolehkan pembayaran Tabungan Hari Tua 
kepada PT Taspen tidak dimasukkan sebagai penghasilan 
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kena pajak. Sebagaimana disebutkan di muka, aturan ini sama 
saja memberikan kepada pembayar Tabungan Hari Tua suatu 
pinjaman bebas bunga dan penerapan tarip pajak yang lebih 
rendah di kemudian hari ketika tabungan ini diambil oleh 
penabung.

Tabungan ini semakin beralasan untuk dimasukkan ke dalam 
basis pajak apabila dipandang sebagai skema redistribusi, 
bukannya asuransi. Perlakuan yang tepat tentu saja dengan 
mem perlakukan iuran Tabungan sebagaimana bentuk tambah-
an kemampuan lainnya dan dikenakan pajak sebagai mana 
mestinya. Iuran ini tidak dikenakan pajak apabila penghasilan 
penerima berada di bawah PTKP, sebagaimana yang berlaku 
pada penghasilan dari sumber-sumber lainnya. Pajak penghasil-
an atas gaji/upah juga tidak dikurangkan dan menjadi bagian 
dari penghasilan umum dan diperlakukan sama seperti pajak-
pajak lainnya.

Iuran Pensiun. Iuran yang tidak dikenakan pajak penghasilan 
adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun 
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Hal 
ini berlaku baik iuran pensiun itu dipotong dari penghasilan 
para pegawai maupun dibayarkan atau ditanggung oleh 
perusahaan. Pengenaan pajaknya ditunda sampai uang pensiun 
diterima oleh para pegawai selama masa pensiun.

Asuransi Jiwa. Pembayaran premi kepada perusahaan asuransi 
jiwa dan pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi jiwa 
mendapatkan perlakuan yang berbeda. Pembayaran premi 
asuransi jiwa tidak boleh digunakan untuk mengurangi peng-
hasil an yang akan dikenakan pajak. Sementara itu, pem bayar-
an asuransinya tidak dikenakan pajak penghasilan. Perlakuan 
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premi asuransi telah sesuai dengan konsep tambahan kemampu-
an tetapi perlakuan atas pembayaran asuransinya tidak sesuai. 
Asuransi jiwa tertentu memiliki komponen tabungan (investasi) 
yang karena perlakuan ini bunga yang diperoleh atas tabungan 
ini terhindar dari pengenaan pajak. Untuk asuransi jiwa yang 
tidak memiliki komponen investasi, perlakuannya sudah tepat 
yaitu pembayarannya dikecualikan dari pengenaan pajak tanpa 
memperbolehkan pengurangan atas premi yang dibayarkan.

G. Praktik Definisi Penghasilan: Pengurangan Atas 
Penghasilan Neto

Peraturan pajak penghasilan di Indonesia hanya membolehkan 
satu jenis pengurangan terhadap penghasilan neto yang disebut 
Pengurangan Standar atau Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP). Peraturan pajak penghasilan di Amerika Serikat mem-
berikan pilihan bagi wajib pajak, apakah akan menggunakan 
pe ngurangan standar atau pengurangan khusus (itemized 
deduction). Pada umumnya wajib pajak yang berpenghasilan 
tinggi akan memilih pengurangan khusus karena akan 
memberikan jumlah pengurangan yang lebih besar daripada 
pengurangan standar.

Pengurangan standar pada mulanya diberlakukan untuk me-
mudah kan ketaatan dan administrasi. Di Amerika Serikat, pe-
ngu rangan standar ini ditujukan untuk menjadi subtitusi dari 
pe ngurangan khusus, sehingga memudahkan penghitungan bagi 
wajib pajak yang berpenghasilan rendah. Akan tetapi ke mudi-
an, angka pengurangan standar ini telah dinaikkan jauh me lebihi 
angka pengurangan khusus yang disubtitusikan. Oleh karena 
itu, pengurangan standar fungsinya menjadi hibrida antara 
pengganti pengurangan khusus dan memberikan tam bah an 
pengurangan yang tidak berkaitan dengan ukuran rumah tangga.
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Dukungan Untuk Pengurangan Khusus
Prinsip pengenaan pajak atas penghasilan mengharuskan 
basis pajak yang komprehensif, yakni memasukkan semua 
tambahan kemampuan. Pendekatan ini menjadi dasar utama 
ke beratan akan adanya pengurangan-pengurangan, tetapi be-
berapa pengeluaran mungkin layak diberikan.

Aspek Keadilan. Penghasilan yang sama tidak berarti kemam-
pu an yang sama untuk membayar jika para wajib pajak berada 
pada posisi yang berbeda-beda. Hal ini tidak saja disebabkan 
oleh ukuran rumah tangga tetapi juga oleh beberapa hal lain-
nya. Para wajib pajak dengan tagihan-tagihan darurat yang 
berat, seperti tagihan biaya pengobatan yang besar, dapat di-
kata kan memiliki kemampuan untuk membayar yang lebih 
kecil dibandingkan dengan para wajib pajak lainnya yang tidak 
meng hadapi tagihan-tagihan darurat tersebut. Oleh karena itu, 
situasi seperti ini menjadi sangat penting terutama bagi wajib 
pajak yang berpenghasilan rendah. Prinsip ini dapat dinyatakan 
dengan memberikan pengurangan atas penghasilan untuk biaya 
pengobatan. Jika dirancang dengan baik, pengurangan ini 
tidak saja mendapat dukungan tetapi juga mampu mendorong 
ter cipta nya basis pajak yang lebih adil. Pertimbangan yang 
sama juga dapat diberlakukan bagi para wajib pajak yang cacat 
karena mereka membutuhkan biaya hidup yang lebih banyak.

Aspek Insentif. Pengurangan dapat dipandang sebagai suatu 
cara untuk menyediakan insentif penggunaan penghasilan 
untuk hal-hal yang mulia seperti sumbangan sosial atau untuk 
mendorong konsumsi atas hal-hal yang menimbulkan manfaat-
manfaat eksternal. Dalam hal ini, pengurangan bertindak 
se bagai hibah tandingan yang disediakan oleh pemerintah 
dimana biaya pelaksanaan aktivitas-aktivitas tertentu oleh 
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wajib pajak menjadi berkurang, sehingga mendorong wajib pajak 
untuk membelanjakan lebih banyak pada aktivitas-aktivitas ini. 
Jika aktivitas tertentu layak didukung dan jika pengurangan 
pajak adalah cara terbaik untuk melakukannya, keuntungan yang 
didapatkan dapat jauh melebihi kerugiannya pada aspek ke adil-
an pajak. Tidak ada aturan alam yang tidak mem bolehkan pajak 
penghasilan digunakan tujuan-tujuan se lain perolehan peng-
hasilan. Pertanyaannya adalah apakah aktivitas yang perlu di-
dukung itu membutuhkan subsidi. Jika subsidi dibutuhkan, apa-
kah subsidi ini harus diberikan dalam bentuk pengurangan pajak.

H. Preferensi Pajak
Kita	 telah	 mempelajari	 bagaimana	 definisi	 perundang-
undangan dari penghasilan kena pajak, setelah pengecualian-
pengecualian dan pengurangan- pengurangan, yang seharusnya 
identik dengan konsep teoritis tentang tambahan kemampuan 
ekonomis. Perbedaan-perbedaan yang substansial timbul yang 
seringkali menyebabkan penghasilan kena pajak jumlahnya di 
bawah dari yang ditentukan oleh konsep tambahan kemampuan. 
Walaupun penentuan kerugian basis pajak karena suatu hal 
tertentu masih diperdebatkan, banyak bukti menunjukkan 
bahwa kerugian atau penyusutan pendapatan atau pengeluaran 
pajak yang telah terjadi jumlahnya cukup besar. Istilah pe-
nyusut an pengeluaran pajak digunakan karena kegagalan 
mem peroleh penerimaan pajak karena lubang-lubang dalam 
basis penghasilan kena pajak pada dasarnya adalah sama 
dengan memperoleh penerimaan pajak sepenuhnya kemudian 
melaku kan pengeluaran sehingga wajib pajak tetap pada 
posisi yang sama. Misalnya, aturan yang membebaskan pajak 
atas bunga pinjaman rumah sama dengan mengenakan pajak 
sepenuh pada pemilik rumah dan kemudian secara bersamaan 
melakukan pengeluaran subsidi kepada mereka.
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Keberadaan preferensi pajak tidak menjadi masalah besar 
apabila basis yang berkurang karena pengecualian dan pajak 
final	merupakan	proporsi	yang	tetap	dari	basis	pajak	sepenuh-
nya bagi seluruh wajib pajak. Dalam hal ini, preferensi 
pajak dapat dinetralisasi dengan pengenaan tarip pajak yang 
progresif. Akan tetapi, pada kenyataannya insiden preferensi 
sangat ber variasi, baik bagi wajib pajak rata-rata pada berbagai 
tingkat an penghasilan maupun wajib pajak tertentu pada satu 
tingkatan pajak penghasilan, sehingga menimbulkan adanya 
ketidakadilan secara vertikal dan horizontal.

Ketidakadilan pajak secara vertikal dapat terjadi karena 
manfaat-manfaat pengeluaran pajak hanya dinikmati oleh 
kelompok wajib pajak dengan penghasilan tertentu. Misalnya, 
di Amerika Serikat, kehilangan penerimaan dari aturan pajak 
terhadap terhadap capital gain lebih dinikmati oleh wajib 
pajak berpenghasilan tinggi. Untuk di Indonesia, penelitian 
tentang hal ini ada, bagaimana aturan pajak menciptakan 
preferensi pajak bagi golongan-golongan wajib pajak dengan 
peng hasilan tertentu.

Ketidakadilan pajak secara horizontal terjadi karena wajib 
pajak dengan penghasilan sama tidak mendapat manfaat yang 
sama karena perbedaan aturan. Wajib pajak yang menerima 
penghasilan dalam bentuk natura membayar lebih sedikit 
daripada pegawai yang menerima seluruh penghasilannya 
dalam bentuk kas.

Permasalahan-Permasalahan Wajib Pajak Berpenghasilan 
Tinggi
Beberapa permasalahan penghindaran pajak timbul berkaitan 
dengan berbagai jenis penghasilan modal. Cara penghindaran 
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pajak yang paling utama adalah adanya tax shelter yang timbul 
dari kerugian usaha.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kerugian dapat 
digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak dan 
bunga dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung 
penghasilan kena pajak. Kedua aturan ini memang sejalan 
dengan konsep yang benar tentang laba bersih sebagai basis 
pajak. Bila dikombinasikan, keduanya ternyata dapat dipakai 
untuk menghindari pajak dengan membentuk tax shelter. 
Contohnya,	 suatu	 firma	 dibentuk	 untuk	 investasi	 di	 dunia	
real estate.	Dengan	investasi	modal	yang	kecil,	firma	tersebut	
dapat meminjam dalam jumlah yang banyak dengan jaminan 
harta real estatenya. Pembayaran bunga akan mengakibatkan 
kerugian yang besar pada periode- periode awal beroperasinya 
firma	tersebut	sebelum	firma	tersebut	memperoleh	penghasilan	
yang	 cukup	 besar.	 Dengan	 melakukan	 investasi	 pada	 firma	
tersebut, investor dapat menghapuskan kerugian yang besar 
tersebut pada penghasilan mereka sehingga mengurangi pajak 
yang dibayarkan.

Perlakuan Pajak Bagi Wajib Pajak Berpenghasilan Rendah
Permasalahan keadilan pajak secara vertikal tidak hanya se-
berapa besar wajib pajak berpenghasilan tinggi dipajaki, tetapi 
juga yang lebih penting adalah seberapa sedikit wajib pajak 
yang berpenghasilan rendah harus membayar pajak

Berapa besarnya penghasilan minimal yang tidak dikenakan 
pajak?
Pada umumnya, semua sependapat bahwa ada sejumlah per-
tama penghasilan tertentu yang tidak boleh dikenakan pajak. 
Penghasilan	yang	dikenakan	pajak	harus	didefinisikan	sebagai	
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peng hasilan kena pajak dikurangi dengan PTKP. Dalam me-
nentu kan jumlah PTKP ini, kita harus menggunakan tingkat 
penghasilan yang rendah yang membuat wajib pajak di klasi-
fikasi	kan	sebagai	miskin.	Karena	tingkat	kemiskinan	bervariasi	
sesuai dengan ukuran besarnya keluarga, sehingga beban pajak 
pun harus menyesuaikan dengan ukuran besarnya keluarga.

Titik awal beban pajak bergantung pada berbagai faktor. Per-
tama, adanya PTKP sebesar Rp1.440.000 per wajib pajak, 
pasangannya dan setiap tanggungan (maksimal tiga tang-
gung an). PTKP memperhitungkan ukuran keluarga dengan 
asumsi implisit bahwa tambahan tanggungan tidak men-
cipta kan skala ekonomis. Berdasarkan faktor ini, jumlah 
PTKP maksimal adalah Rp7.200.000. Di Indonesia, jumlah 
maksimal tanggungan adalah tiga orang karena adanya tujuan 
tambah an untuk mendukung program keluarga kecil. Hal 
ini menimbulkan permasalahan ketidakadilan pajak karena 
atur an pajak telah terdistorsi untuk memenuhi tujuan-tujuan 
nonfiskal.	 Ketidakadilan	 didapatkan	 oleh	 wajib	 pajak	 yang	
karena sesuatu dan lain hal harus memiliki jumlah tanggungan 
lebih dari tiga orang.

Berikutnya, ada PTKP bagi anggota keluarga yang memiliki 
peng hasilan untuk wajib pajak yang bersangkutan dan pasangan-
nya, masing-masing sebesar Rp1.440.000. Ditambah dengan 
faktor ini maka jumlah PTKP maksimal adalah Rp10.800.000.

Batas bebas pajak tersebut tidak hanya penting dalam menentu-
kan batas bawah untuk kewajiban pajak, tetapi juga men-
dominasi kenaikan tarip pajak efektif atau pola progresivitas 
pada skala penghasilan menengah ke bawah. Tarip pajak efektif 
(yang	didefinisikan	sebagai	rasio	pajak	terhadap	penghasilan	
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neto) pada tingkat penghasilan neto yang rendah jumlahnya 
sangat kecil karena porsi terbesar dari penghasilan neto adalah 
PTKP. Ketika penghasilan neto naik, jumlah PTKP turun secara 
relatif terhadap penghasilan neto, sehingga tarip pajak efektif 
naik. Kita dapat mengatakan bahwa PTKP adalah penghasilan 
yang dikenakan tarip pajak sebesar nol persen dan merupakan 
bagian	 integral	 dari	 struktur	 tarip	 pajak.	 Signifikansi	 utama	
dari pemberian PTKP berkaitan erat dengan pola tingkat pajak 
efektif pada para wajib pajak dengan penghasilan menengah 
ke bawah.

Kredit Pajak bagi Wajib Pajak berpenghasilan Rendah
Pada negara maju, telah muncul pemikiran-pemikiran dan 
praktik-praktik berkaitan dengan tarip pajak negatif. Struktur 
tarip pajak tidak lagi selalu positif, tetapi bergerak dari tarip 
negatif pada penghasilan nol (wajib pajak pada tingkatan peng-
hasil an ini mendapatkan subsidi dari pemerintah) bergerak ke 
angka nol (titik impas) dan menjadi tarip positif pada angka di 
atas	titik	impas	ini.	Prinsip	progresifitas	tidak	saja	menyatakan	
seberapa tinggi tarip pajak yang dikenakan kepada wajib pajak 
berpenghasilan besar tetapi juga seberapa besar transfer yang 
dapat diberikan kepada wajib pajak miskin. Praktik ini dapat 
dilakukan dengan memberikan kredit pajak pada para wajib 
pajak berpenghasilan rendah.

Kredit Pajak untuk Biaya Mengasuh Anak
Sejalan dengan perkembangan tentang hak-hak wanita dan per-
lakuan yang adil terhadap penghasilan keluarga, aturan hukum 
di negara maju menyediakan kredit pajak bagi keluarga yang 
memiliki anak dan pasangannya juga bekerja. Untuk keluarga 
seperti ini, mereka harus menyediakan dana untuk menyewa 
pengasuh untuk anak-anak mereka.
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I. Pola Progresivitas Tarip Pajak
Pajak penghasilan secara tradisional telah dipandang sebagai 
suatu instrumen pajak yang progresif. Seberapa progresifkah 
pajak penghasilan Indonesia dan perubahan-perubahan apa 
yang telah dilakukan dalam pola progresivitasnya?

Arti Progresivitas Tarip Pajak
Pada saat membahas penghasilan neto, tarip pajak yang di-
kena kan meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan 
neto. Pajak dikatakan progresif apabila tarip pajak cenderung 
me ningkat pada tingkat penghasilan yang lebih tinggi, pro-
por sio nal apabila tarip pajak konstan pada semua tingkat 
peng hasilan, dan regresif bila tarip pajak turun pada tingkat 
peng hasilan yang lebih tinggi.Untuk suatu pajak penghasilan 
dikatakan progresif, tidak cukup apabila kewajiban pajak me-
ningkat ketika tingkat penghasilan meningkat. Peningkatan ke-
wajib an pajak yang lebih rendah daripada peningkatan peng-
hasilan membuat pajak menjadi regresif. Selain itu, semakin 
progresif pajak penghasilan, semakin cepat kenaikan rasio 
pajak terhadap pendapatan nasional.

Mengukur Tingkat Progresivitas
Perbedaan antara pajak-pajak progresif, proporsional dan reg-
resif dapat digambarkan dengan mudah. Suatu pajak di kata kan 
progresif bila rasio pajak terhadap penghasilan naik ketika skala 
penghasilan meningkat, proporsional bila rasionya konstan, 
dan regresif bila rasionya turun. Pembedaan ini sangat jelas, 
tetapi situasinya lebih rumit bila kita ingin mengukur derajat 
progresivitas atau regresivitas.

Tidak ada cara tunggal yang tepat mengukur tingkat progresivi-
tas. Beberapa ukuran dapat dipakai, yaitu:
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•	 Rasio	 perubahan	 tarif	 efektif	 terhadap	 perubahan	 peng-
hasilan.

•	 Rasio	 persentase	 perubahan	 kewajiban	 pajak	 terhadap	
perubahan penghasilan.

•	 Rasio	 persentase	 perubahan	 penghasilan	 setelah	 pajak	
terhadap persentase perubahan penghasilan sebelum 
pajak. 

Ukuran pertama, yang juga disebut sebagai progresivitas 
tarip rata-rata (average-rate progression), merupakan ukuran 
kemiringan kurva yang diperoleh dari menggambar hasil bagi 
tarip	pajak	efektif	 terhadap	penghasilan.	Nilai	dari	koefisien	
ini adalah nol untuk pajak proporsional dan positif untuk 
pajak progresif. Kurva tarip efektif cenderung berkurang ke-
miringan nya dan progresivitas cenderung menurun seiring 
dengan meningkatnya skala penghasilan. Ukuran kedua, yang 
juga disebut sebagai progresivitas kewajiban pajak, men catat 
elastisitas	 kewajiban	 pajak	 terhadap	 penghasilan.	 Koefisien	
ini mengukur kemiringan kurva yang diperoleh dari meng-
gambar hasil bagi kewajiban pajak terhadap penghasilan 
pada bagan logaritme-ganda. Proporsionalitas ditunjukkan 
dengan	nilai	koefisien	sama	dengan	satu	dan	progresivitas	di-
tunjukkan	dengan	nilai	koefisien	di	 atas	 satu.	Ukuran	ketiga	
atau progresivitas penghasilan residu mencatat elastisitas dari 
penghasilan setelah pajak ukuran ini menunjukkan kemiringan 
kurva yang diperoleh dengan menggambar penghasilan sebelum 
dan	 sesudah	 pajak	 pada	 bagan	 logaritme.	Koefisiennya	 juga	
satu untuk pajak proporsional tetapi progresivitas sekarang 
di	tunjukkan	 dengan	 angka	 koefisien	 yang	 kurang	 dari	 satu.	
Progre sivitas pada semua indikator cenderung menurun se-
iring dengan kenaikan skala penghasilan setelah tingkatan 
peng hasil an tertentu.
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Untuk menghindari kebingungan dalam membanding-kan 
progresivitas pada jangkauan penghasilan tertentu yang ber-
beda atau untuk struktur pajak yang berbeda, perlu ditetap-
kan apa ukuran yang akan digunakan. Hal ini menjadi sangat 
penting untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap pro gre-
sivitas ketika tarip-tarip pajak berubah. Ketika tarip-tarip pajak 
di naikkan atau diturunkan, banyak pihak yang mengusulkan 
per ubahan pada seluruh tarip untuk menjaga kenetralan kenaik-
an dan penurunan. Apakah yang dimaksud dengan kenetralan 
dalam hal ini?

Misalkan pajak akan dinaikkan. Jika progresivitas tarip pajak 
rata-rata ditetapkan konstan, semua hutang pajak harus dinaik-
kan dengan persentase yang sama. Tarip-tarip pajak dinaikkan 
pada persentase yang semakin besar pada tarip- tarip yang 
lebih tinggi. Jika progresivitas kewajiban pajak ditetapkan 
konstan, semua tarip pajak dinaikkan sebesar persentase 
kenaik  an yang sama. Jika progresivitas penghasilan residu di-
tetap kan konstan, tarip-tarip pajak akan dinaikkan pada per-
sentase yang semakin kecil pada tarip-tarip yang lebih tinggi. 
Pihak-pihak yang memperjuangkan kepentingan masyara kat 
yang berpenghasilan rendah tentu saja akan sangat berkeingin-
an untuk menginterpretasikan netralitas dalam bentuk yang 
paling diinginkan adalah progresivitas tarip rata-rata, kemudian 
progresivitas kewajiban pajak dan yang terakhir ada lah 
progresivitas penghasilan residu. Pihak-pihak yang mem-
perjuangkan kepentingan masyarakat berpenghasilan tinggi 
akan cen derung mengambil posisi yang berlawanan. Yang lebih 
menarik lagi adalah urutan preferensi tersebut akan ter balik 
bila yang diperjuangkan adalah pengurangan pajak. Dengan 
demikian, konsep teoritis dapat menimbulkan implikasi politis.
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J. Penyesuaian Terhadap Inflasi
Permasalahan	 inflasi	 tidak	 hanya	 berkaitan	 dengan	 angka	
nominal PTKP dan tarip pajak, tetapi juga dalam cara yang 
rumit berkaitan dengan perlakuan terhadap penghasilan modal.

PTKP dan Tingkat Penghasilan yang Dikenakan Tarip Pajak
Ketika harga-harga naik, nilai riil dari PTKP menjadi turun. 
Akibatnya, tingkat penghasilan riil yang mulai dikenakan 
pajak semakin turun. Selain itu, ketika harga-harga naik, nilai 
riil dari tingkat penghasilan yang dikenakan tarip pajak turun, 
sehingga tingkat tarip pajak yang berlaku untuk tingkat peng-
hasil an riil tertentu akan naik. Untuk kedua alasan inilah, ke-
wajib an pajak naik lebih cepat daripada kenaikan harga. Dalam 
hal ini kewajiban pajak naik dalam nilai riil.

Berkaitan	 dengan	 pengaruh	 inflasi,	 peraturan	 pajak	 di	
Indonesia hanya menyesuaikan PTKP. Itupun tidak dilakukan 
se tiap tahun, tetapi beberapa tahun sekali. Dengan demikian, 
nilai riil dari PTKP cenderung turun. Sementara itu, tingkat 
peng hasilan yang dikenakan tarip pajak tertentu tidak pernah 
di sesuai  kan. Karena pajak di Indonesia tidak terlindung dari 
pengaruh	inflasi,	wajib	pajak	di	Indonesia	mengalami	kenaikan	
kewajiban pajak dalam nilai riil.

Penghasilan Modal
Beberapa permasalahan lanjutan muncul berkenaan dengan 
perlakuan pajak terhadap penghasilan modal. Capital gain 
yang	 sudah	 terealisasi,	 sebagian	 dikenakan	 pajak	 final	 dan	
sebagian lagi dikenakan pajak reguler. Perlakuan yang sama 
terhadap capital gain seharusnya hanya akan memajaki laba 
dalam nilai riil, bukannya laba dalam nilai nominal. Oleh 
karena	itu,	diperlukan	penyesuaian	terhadap	inflasi.
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Permasalahan yang sama juga muncul berkenaan dengan 
kerugian yang dialami kreditur dalam nilai riil hutang nominal 
yang mereka berikan kepada debitur, yang tentu saja me rupa kan 
keuntungan bagi debitur. Penghasilan yang berbasis tambah an 
kemampuan	 yang	 didefinisikan	 dalam	 nilai	 riil	 harus	 mem-
bolehkan kreditur mengakui kerugian dan juga mengharuskan 
debitur mengakui keuntungan. Salah satu solusi yang pernah 
diusulkan adalah mengurangi penghasilan bunga kena pajak 
sesuai	dengan	tingkat	inflasi.	Permasalahan	selanjutnya	yang	
ditimbulkan	oleh	inflasi	adalah	berkenaan	dengan	depresiasi.	
Ketika harga-harga naik, pengembalian dari biaya perolehan 
aktiva	berkurang	dalam	nilai	riil	dan	penyesuaian	inflasi	juga	
diperlukan dalam hal ini. Solusi atas permasalahan ini dalam 
perundang-undangan pajak hanyalah parsial dalam bentuk 
penggunaan metode penyusutan dipercepat.

K. Pilihan Unit Kena Pajak
Perlakuan yang tepat untuk unit kena pajak berdasarkan pajak 
penghasilan progresif adalah suatu hal yang kontroversial yang 
sampai saat ini belum ada solusi yang memadai. Di Indonesia, 
permasalahan ini disebabkan adanya kecenderungan sosio-
ekonomis yaitu meningkatnya partisipasi wanita dalam 
angkat an kerja.

Pendekatan Unit Keluarga
Kita mulai pembahasan dengan suatu hipotesis yang sering 
diterapkan dalam kebanyakan diskusi pajak penghasilan, 
bahwa unit kena pajak dan pengukuran kemampuan untuk 
mem bayar harus diarahkan kepada unit keluarga. Kemudian, 
kita akan mempertimbangkan suatu alternatif lainnya yang 
men	definisikan	unit	 kena	pajak	dalam	bentuk	 individu	yang	
mem peroleh penghasilan.
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Prinsip. Pembahasan masalah ini ditinjau dari pandangan 
pengenaan pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar, 
keadilan mengharuskan ketaatan akan tiga aturan berikut:
•	 Unit-unit	 dengan	 penghasilan	 yang	 sama	 dan	 jumlah	

anggota yang sama harus membayar pajak yang sama 
jumlahnya.

•	 Diantara	 unit-unit	 yang	 berpenghasilan	 sama,	 unit	 yang	
jumlah anggotanya lebih kecil harus membayar pajak 
lebih banyak dan unit yang jumlah anggotanya lebih besar 
harus membayar pajak lebih sedikit.

•	 Dengan	 pengenaan	 pajak	 progresif,	 jumlah	 pajak	 (yang	
dinyatakan dalam persentase terhadap penghasilan) untuk 
unit-unit dengan jumlah anggota yang sama harus naik 
seiring dengan kenaikan penghasilan unit.

Aturan 1 tidak perlu penjelasan lebih lanjut karena aturan ini 
secara sederhana mewakili persyaratan bahwa hal yang sama 
harus diperlakukan sama juga. Ada hal yang perlu dipertegas 
bahwa aturan ini tidak membedakan kemampuan untuk mem-
bayar dalam konteks unit keluarga apakah penghasilan diper-
oleh oleh satu anggota atau lebih. Aturan 2 menunjukkan pro-
posisi bahwa seorang bujangan dengan penghasilan Rp30 juta 
memiliki posisi (kemampuan) lebih baik daripada pasang an 
dengan total penghasilan keduanya juga sama dengan Rp30 
juta. Walaupun beberapa jenis pengeluaran kon sumsi (misal-
nya penerangan di ruang tamu) dikonsumsi dalam jumlah 
yang sama baik oleh satu orang atau dua orang, pengeluaran-
pengeluaran konsumsi lainnya (misalnya kursi untuk santai) 
lebih mahal apabila untuk pasangan. Oleh karena itu, perlakuan 
yang adil adalah apabila pajak yang dikenakan kepada seorang 
bujang an tersebut lebih tinggi daripada pajak yang dikenakan 
kepada pasangan suami-istri dengan tingkat penghasilan yang 
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sama. Perbedaan seperti ini (pada jumlah yang layak) tidak 
boleh dipandang sebagai pajak yang diskriminatif terhadap se-
orang bujangan. Aturan 3 mengikuti secara langsung prinsip 
progresivitas dan tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Sistem 
yang mengikuti aturan-aturan keadilan ini tidak akan mem-
pengaruhi keputusan pernikahan, baik hanya satu orang dari 
pasangan yang menikah tersebut yang memiliki penghasilan 
ataupun kedua- duanya memiliki penghasilan.

Penggabungan Penghasilan. Instrumen yang dapat digunakan 
untuk mencapai tujuan di atas meliputi penerapan PTKP dan 
penggunaan struktur tarip pajak untuk berbagai jenis Surat 
Pem beritahuan Tahunan (SPT). Seperti yang dijelaskan se-
belum nya, aturan perpajakan membolehkan tambahan PTKP 
sesuai dengan ukuran keluarga, walaupun dibatasi hanya 
sampai tiga tanggungan. Sistem pengenaan pajak penghasilan 
di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan 
ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh 
anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang di-
kena kan pajak. Penggabungan penghasilan ini tidak mengu-
rangi jumlah PTKP yang dapat dikurangkan dari penghasilan, 
baik ketika penghasilan masih dilaporkan sendiri maupun 
peng hasilan digabungkan.

Pendekatan Alternatif: Unit Peroleh Penghasilan
Pendekatan alternatif untuk mengatasi permasalahan di atas 
yang diikuti oleh beberapa negara Eropa adalah mengabaikan 
unit keluarga dan menggunakan individu sebagai unit yang 
di kenakan pajak. Dalam hal ini, kewajiban pajak gabung an 
pasangan suami istri bergantung pada bagaimana penghasil an 
terdistribusi di antara mereka. Struktur tarip yang diguna kan, 
baik proporsional, progresif ataupun regresif, tidak menimbul-
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kan perbedaan. Bila dibandingkan dengan unit keluarga, pen-
dekat an Eropa ini memberikan perlakuan yang lebih meng-
untung kan bagi wajib pajak yang berpenghasilan rendah.

Pengurangan untuk Tanggungan. Dalam proses mengukur 
kemampuan untuk membayar dari suatu unit keluarga, jumlah 
tang gungan tentu saja menjadi pertimbangan utama. Suatu 
keluarga besar dengan penghasilan neto tertentu mem punyai 
kemampuan untuk membayar yang lebih redah dari pada 
keluarga kecil dengan penghasilan neto yang sama. Per tanyaan-
nya adalah siapa yang menjadi tanggungan dan bagai mana 
pengurangan diberikan. Pertanyaan pertama akan menyang-
kut masalah bagaimana memperlakukan anak-anak yang 
tinggal jauh dari orang tua dan yang memiliki penghasilan. 
Per tanya an kedua berkenaan dengan apakah pengurangan 
ter sebut diberikan dalam bentuk pengurang atas penghasilan 
atau kredit pajak. Jika biaya dari setiap tambahan anak diukur 
dalam satuan pengeluaran standar (misalnya pengeluaran rata-
rata), pendekatan kredit pajak lebih tepat digunakan; tetapi 
jika biayanya diukur dalam berapa banyak pengeluaran akan 
dilakukan, pendekatan pengurang atas penghasilan lebih tepat 
digunakan. Karena wajib pajak dengan penghasilan yang 
tinggi mengeluarkan biaya untuk anak yang lebih besar, sudah 
selayaknya memberikan manfaat pajak yang lebih besar pula.
Cara lain dari perlakuan pajak terhadap tanggungan adalah 
PTKP. Peraturan pajak di Indonesia menggunakan cara ini 
dengan memberikan pengurangan atas penghasilan netto 
sebesar Rp1.440.000 untuk setiap tanggungan, tapi dengan 
jumlah maksimal tiga tanggungan.

Pasangan yang tidak Bekerja. Pertanyaan terakhir dalam 
pajak penghasilan adalah bagaimana pengaturan tentang 
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pasangan yang tidak bekerja dan hanya tinggal di rumah untuk 
mengurus rumah, menjaga anak-anak, atau menganggur. 
Misalkan ada sepasang suami istri A dan B di mana A memiliki 
penghasilan dan B tidak dan bandingkan dengan pasangan lain 
C dan D yang keduanya memiliki penghasilan. Asumsikan 
bahwa A dan C penghasilannya sama dan bahwa B memiliki 
potensi penghasilan yang sama dengan D. Dalam peraturan 
perpajakan sekarang ini keluarga C dan D membayar pajak 
lebih besar daripada keluarga A dan B. Padahal berdasarkan 
aturan opsi yang sama (bekerja dan tidak bekerja) keduanya 
harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, seperti 
simpulan kita pada pembahasan tentang imputed income di 
muka, yang harus dimasukkan sebagai tambahan kemampuan.

Secara prinsip, imputed income (dalam bentuk gaji yang 
tidak didapatkan) dari pasangan yang tidak bekerja harus 
dimasukkan ke dalam dasar pengenaan pajak. Selain itu, 
secara prinsip, prosedur yang sama juga harus diberlakukan 
kepada bujangan yang tidak bekerja.
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A. Struktur Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Prinsip dasar penentuan penghasilan kena pajak cukup seder-
hana. Penghasilan kotor dari perseroan dikurangi dengan biaya-
biaya yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan usaha, yang 
akan menghasilkan laba bersih untuk dikenakan pajak. Pada 
dasarnya semua pengeluaran dapat dibebankan sebagai biaya 
apabila mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau 
kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara peng-
hasil an bruto yang menjadi objek pajak. Pengeluaran untuk 
peng hasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak boleh 
di beban kan sebagai biaya. Demikian juga pengeluaran yang 
me lebihi batas kewajaran karena adanya hubungan istimewa 
tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Beberapa permasalahan penghasilan yang dikecualikan yang 
muncul pada wajib pajak pribadi juga muncul pada wajib 
pajak badan, ditambah dengan masalah-masalah lain yang 
khusus ada pada pengenaan pajak penghasilan kepada wajib 
pajak badan, menambah kerumitan dalam merancang pajak 

BAB V
PAJAK PENGHASILAN 
WAJIB PAJAK BADAN
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penghasilan	badan	yang	adil	dan	efisien.	Permasalahan	ini	di-
antaranya penentuan pengeluaran-pengeluaran apa yang dapat 
di bebankan sebagai biaya dan kapan pembebanan ter sebut 
dapat dilakukan. Setiap industri memiliki kerumitan tersendiri 
se hingga sangat sulit untuk merancang suatu perlakuan pajak 
yang seragam untuk berbagai industri yang berbeda tersebut. 
Dengan adanya kerumitan hukum dari perseroan dan hubungan 
diantara mereka maka suatu pajak penghasilan badan yang adil 
bukanlah pajak yang sederhana

B. Perlukah Perseroan Dikenakan Pajak?
Peranan pajak penghasilan badan dalam suatu sistem pajak 
yang baik tampak jelas. Jika basis pajak yang tepat dinyata-
kan dalam bentuk konsumsi, pajak penghasilan tidak boleh di-
kenakan kepada badan. Sumber penghasilan dari perusahaan 
hanya dapat dipajaki apabila didistribusikan dan dibelanjakan 
oleh penerima. Pengenaan pajak kepada badan juga tetap di-
pertanya kan walaupun konteksnya adalah pendekatan ber basis 
penghasilan. Dalam hal ini, pengenaan pajak pada tingkat an 
perusahaan dapat dipandang sebagai alat untuk mengintegrasi-
kan sumber penghasilan dari perusahaan kedalam pajak peng-
hasil an pribadi, atau pajak terhadap perusahaan dapat dipandang 
sebagai pajak absolut terhadap penghasilan bersumber dari 
perusahaan. Pandangan ini juga yang digunakan oleh Peratur-
an Pajak Penghasilan di Indonesia. Badan (dalam hal ini per-
usahaan) dikenakan pajak dan tidak dapat dikreditkan terhadap 
pajak penghasilan pribadi atas penghasilan dividen. Pandangan 
lain yang berkembang adalah mengintegrasikan penghasilan 
perusahaan ke dalam pajak penghasilan individu.

Pandangan Integrasi
Para penganut posisi integrasi memandang permasalahan 
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perpajakan pada tingkatan perusahaan hanyalah sebagai satu 
cara memasukkan semua penghasilan yang bersumber dari 
perusahaan ke dalam basis pajak penghasilan pribadi. Propo-
sisi dasarnya adalah pada akhirnya pajak harus menjadi beban 
pribadi dan bahwa konsep pajak yang adil hanya dapat di-
beban  kan kepada pribadi. Selain itu, mereka berpendapat 
bahwa penghasilan harus dipajaki secara keseluruhan dalam 
konsep penghasilan global, tanpa memperdulikan dari mana 
sumber nya. Bila mengenakan pajak pada laba, maka laba ter-
sebut ketika didistribusikan dipajaki dua kali, pertama pada 
ting katan perusahaan dalam bentuk pajak penghasilan badan, 
dan berikutnya pada tingkatan pribadi sebagai dividen dalam 
per hitungan pajak penghasilan pribadi.

Misalkan, seorang wajib pajak A yang membayar pajak peng-
hasilan pribadi pada tarip pajak 25%. Bagiannya pada laba per-
usahaan adalah Rp10.000.000, yang dikenakan pajak dengan 
tarip efektif sebesar 28,25% (atau sebesar Rp2.825.000). Sisa-
nya, sebesar Rp7.175.000 didistribusikan sebagai dividen ke-
pada A, yang kemudian akan membayar pajak atasnya sebesar 
Rp1.793.750. Apabila kedua pajak ini digabungkan, jumlahnya 
menjadi Rp4.618.750. Bila tidak ada pajak penghasilan badan, 
pajak penghasilan yang dibayarkan pada penghasilan yang di-
distribusikan (dividen) sejumlah Rp10.000.000 hanya akan 
se besar Rp2.500.000. Dengan demikian, ada kelebihan pajak 
se besar Rp2.118.750. Berikutnya, seorang wajib pajak B, yang 
mem bayar pajak penghasilan pribadi pada tarip pajak 15%. 
Bagi nya, pajak gabungan sama dengan Rp2.825.000 ditambah 
Rp1.076.250, atau sebesar Rp3.901.250. Pajaknya berdasarkan 
sistem integrasi hanya akan sebesar Rp1.500.000, sehingga 
ada kelebihan pajak sebesar Rp2.401.250, diatas jumlah ke-
lebih an bagi wajib pajak A. Dengan tidak mengintegrasikan 
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peng hasil an, sistem pajak sekarang memberikan tambahan 
beban pajak dan beban pajak atas penghasilan yang bersumber 
dari perusahaan lebih besar bagi pemegang saham kecil yang 
pajak penghasilan pribadinya sebenarnya lebih kecil. Pada 
kenyataannya, dividen yang diterima mungkin merupakan 
bagian penghasilan terbesar bagi A daripada bagi B. Dalam hal 
ini, pajak tambahan sebagai persentase dari total penghasilan 
akan lebih besar bagi A daripada bagi B. Walaupun demikian, 
pajak tambahan ini tidak adil bila ditinjau dari sudut pandang 
penganut integrasi, sebab semua penghasilan (termasuk yang 
diperoleh dari sumber perusahaan) harus dipajaki dengan tarip 
yang sama. Pada pajak penghasilan badan, harus ada sumber 
pungutan pajak penghasilan pribadi untuk penghasilan yang 
bersumber dari perusahaan.

Ilustrasi sebelumnya ini mengasumsikan bahwa laba setelah 
pajak didistribusikan sebagai dividen. Dalam kenyataanya 
tidak harus seperti ini, sebab paling tidak sebagian dari laba 
perusahaan setelah pajak ditanamkan kembali pada operasi 
perusahaan. Dengan tidak memperhitungkan laba yang ditahan 
pada penghasilan pemegang saham (seperti yang seharusnya 
ada pada sistem terintegrasi), pajak penghasilan badan telah 
memenuhi fungsinya untuk mencakup laba yang ditahan.

Pandangan Absolut
Para penganut pandangan yang berlawanan menyatakan 
bahwa pendekatan integrasi memandang perusahaan secara 
tidak realistis. Perseroan yang dimiliki publik secara luas– 
merupakan wajib pajak besar yang menjadi sumber terbesar 
penerimaan pajak negara–bukan hanya merupakan instrumen 
untuk penghasilan pribadi. Perusahaan adalah entitas legal 
yang memiliki keberadaan sendiri, pelaku yang kekuatan 



79

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEBIJAKAN FISKAL

besar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan sosial, 
dioperasikan oleh profesional manajemen yang tidak begitu 
dikendalikan oleh pemegang saham secara individu. Oleh 
karena itu, sebagai entitas yang terpisah, perusahaan juga 
mempunyai kapasitas membayar pajak tersendiri, yang dengan 
tepat telah dikenakan pajak yang terpisah dan absolut. Apakah 
laba setelah pajak yang diperoleh akan dibagikan atau ditahan 
tidaklah relevan dalam konteks ini.

Pandangan absolut atau klasik tentang pajak ini sangat rasional. 
Perusahaan memang bertindak sebagai unit-unit pengambilan 
keputusan, hanya tidak begitu jelas kaitannya dengan keingin-
an para pemegang saham, sehingga membutuhkan kebijakan 
pengaturan pada tingkatan perusahaan daripada pada tingkatan 
pemegang saham. Selain itu, alat-alat pajak dapat berguna pada 
situasi-situasi tertentu untuk tujuan-tujuan peraturan perundang-
undangan tersebut. Akan tetapi, permasalahannya akan berbeda 
apabila mengusulkan pengenaan pajak pada per usaha an karena 
lembaga ini memiliki kemampuan membayar pajak sendiri dan 
oleh karenanya harus dikenakan pajak ter pisah. (Ada pendapat 
yang menyatakan bahwa kemampuan ini adalah kemampuan 
untuk membayar pajak tanpa mengalami kebangkrutan atau 
mengganggu operasinya. Konsep kapasitas membayar yang 
digunakan dalam pendapat ini lebih berkaitan dengan efek 
ekonomi dari pajak bukannya kemampuan untuk mem bayar 
yang digunakan dalam konteks keadilan pajak.) Pada akhirnya, 
seluruh pajak harus dibebankan pada orang. Laba perusahaan 
merupakan bagian penghasilan para peme gang saham dan, 
dalam konteks pendekatan kemampuan ekonomis pada pajak 
penghasilan, harus dipajaki sebagai bagi an dari penghasilan 
mereka. Tidak ada alasan mengapa para pemegang saham harus 
membayar pajak tambahan atau diberikan perlakuan khusus.
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Pandangan absolut mendasarkan pada asumsi bahwa pajak di-
kenakan atas laba dan tidak digeserkan kepada para pelanggan 
atau pekerja. Walaupun penggeseran terjadi, niat dari para 
peng anut absolutisme untuk membebankan pajak tambahan 
pada penghasilan yang bersumber dari perusahaan tetap 
tidak tepat. Pajak, dalam kasus ini, menjadi pajak penjualan 
atau pajak atas upah yang inferior dan arbiter, tanpa landasan 
rasional dalam suatu struktur pajak yang adil (Pajak ini dikata-
kan inferior karena tarip implisit dari pajak penjualan atau upah 
akan bervariasi secara arbiter dengan rasio [marjin] laba atas 
penjualan atau rasio laba atas upah dari beberapa perusahaan).

Alasan-Alasan Lain Mengenakan Pajak kepada Perseroan
Walaupun tidak ada argumentasi sah untuk mengenakan pajak 
atas badan secara absolut berdasarkan prinsip kemampuan 
untuk membayar, sejumlah pertimbangan lain dapat men-
dukung keberadaan pajak tersebut. Walaupun demikian, pajak 
ter sebut tidak akan seperti yang diberlakukan sekarang.

Pertimbangan Manfaat. Perusahaan dapat diminta untuk 
mem bayar pajak atas manfaat. Pemerintah menyediakan ber-
bagai layanan yang memberi manfaat kepada perusahaan 
dengan cara mengurangi biaya, memperluas pasar, membantu 
transaksi-transaksi keuangan, dan lain-lain. Sebagian dari 
layan  an ini, tidak hanya dinikmati oleh perusahaan, tetapi juga 
oleh berbagai bentuk organisasi lainnya. Langkah yang paling 
rasio nal adalah menerapkan pajak umum atas kegiatan bisnis 
dari pada menerapkannya dengan menggunakan pajak peng-
hasil an badan saja. Walaupun ada beberapa biaya pemerintah 
yang dikeluarkan dalam kaitannya dengan perusahaan secara 
khusus, biaya-biaya ini hanyalah faktor yang minor dan sulit 
untuk mendukung pengenaan suatu pajak. Hal melakukan ke-
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giatan berdasarkan kewajiban terbatas, tentu saja sangat ber-
harga bagi perusahaan tetapi institusi dengan kewajiban ter-
batas seperti itu tidak membebani biaya kepada masyarakat 
dan oleh karenanya tidak layak dikenakan pajak atas manfaat. 
Tujuan dari pajak atas manfaat adalah mengalokasikan biaya 
layanan publik yang diberikan, bukannya untuk membebani 
manfaat yang tidak menimbulkan biaya.

Apabila penerapan pajak atas manfaat dipandang tepat, dua per-
tanyaan lanjutan muncul. Pertama berkaitan dengan tingkat an 
mana pajak tersebut harus dikenakan. Karena sebagian besar 
layanan publik yang memberikan manfaat kepada bisnis di-
beri kan pada tingkatan pemerintah daerah, maka pajak ter-
sebut bukan merupakan urusan pemerintah pusat. Pajaknya 
akan bervariasi sesuai dengan jumlah layanan yang diberikan, 
bukan nya sesuai dengan jumlah laba yang dihasilkan. Oleh 
karena itu, kekayaan akan lebih tepat menunjukkan nilai layanan 
pemadam kebakaran; jumlah pegawai akan menunjukkan 
input untuk pengeluaran untuk sekolah umum; transportasi 
akan menunjukkan layanan jalan raya, dan sebagainya. Jika 
ukur an umum yang digunakan, total biaya yang dikeluarkan 
pada daerah operasi lebih tepat digunakan sebagai ukuran 
ke seluruhan, dengan nilai tambah (termasuk laba dan biaya-
biaya faktor lainnya) sebagai kemungkinan kedua.

Tujuan-tujuan Peraturan Perundang-undangan. Kasus ber-
beda untuk pengenaan pajak perusahaan secara absolut dapat 
di lakukan apabila pajak dipandang sebagai instrumen pengen-
dali berkaitan dengan tingkah laku perusahaan. Bentuk pajak 
perusahaan yang tepat bergantung pada tujuan kebijakan ter-
tentu yang akan dicapai.
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1. Pengendalian terhadap monopoli telah dilakukan dengan 
meng guna kan alat peraturan perundang-undangan, tetapi 
pendekatan pajak dapat digunakan. Pengendalian ini tentu 
saja tidak akan menggunakan pajak umum atas laba, 
yang tidak akan efektif untuk mengoreksi tingkat laku 
monopolistik. Pengendalian ini memerlukan suatu pajak 
yang lebih kompleks, yang berkaitan dengan tingkat 
pembatasan monopolistik.

2. Jika ada keinginan untuk membatasi ukuran absolut atau 
besar nya perusahaan (yang tidak sama dengan membatasi 
monopoli atau pangsa pasar), suatu pajak dapat digunakan 
untuk men capai tujuan ini. Pengendalian ini membutuhkan 
pajak bisnis yang progresif. Alasan progresivitas tentu 
saja bukanlah ke mam puan untuk membayar seperti 
pada pajak penghasilan pribadi. Perusahaan-perusahaan 
besar dapat dimiliki oleh investor-investor kecil dan 
perusahaan-perusahaan kecil dapat di miliki oleh investor-
investor kaya. Progresivitas akan diguna kan untuk 
memberlakukan diskriminasi terhadap perusahaan besar 
dan membatasi apa yang dianggap sebagai akibat-akibat 
sosial yang tidak diinginkan dari perusahaan-perusahaan 
besar. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pajak tersebut 
se baik nya dikenakan pada laba dan bukannya ukuran 
aset atau pen jualan. Walaupun ukuran yang besar tidak 
diinginkan, itu bukan alasan memberikan penalti kepada 
perusahaan besar yang menguntungkan.

3. Suatu pajak atas kelebihan laba dapat dikenakan pada 
periode-periode krisis (seperti perang) ketika diperlukan 
pengendalian langsung atas upah dan harga. Pembatasan 
atas upah dalam kondisi seperti ini tidak dapat diterapkan 
secara efektif tanpa juga membatasi laba, dan pajak atas 
kelebihan laba merupa kan alat-alat yang berguna dalam 
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kaitannya dengan situasi ini. Walaupun kelihatannya 
baik secara prinsip, pajak atas kelebih an laba sulit 
diadministrasikan karena kelebihan laba tidak mudah 
didefinisikan.	 Kelebihan	 laba	 tersebut	 harus	 diukur	
dengan membandingkannya dengan periode dasar, tetapi 
akan muncul ketidakadilan karena perbedaan posisi awal; 
atau, suatu tingkat pengembalian standar dapat digunakan, 
dalam hal ini disparitas risiko dapat terlewatkan, sehingga 
memunculkan masalah yang sulit dalam hal menentukan 
tarip berapa yang cocok untuk setiap industri. Suatu 
situasi lain yang berbeda di mana pajak atas kelebihan 
laba secara selektif dapat dikenakan karena krisis tertentu, 
seperti krisis harga minyak dan pelepasan kendali atas 
harga minyak, yang memunculkan pengenaan pajak atas 
laba tak terduga dari kenaikan harga minyak.

4. Sebagai stimulus bagi formasi modal dan pertumbuhan, 
tabung an perusahaan perlu didukung dan distribusi 
dividen perlu dibatasi. Tujuan ini dapat dicapai dengan 
mengena kan pajak atas dividen yang dibayarkan dan me-
nge cuali kan laba yang ditahan. Alternatif kebijakan lain, 
dalam rangka men dukung berfungsinya pasar modal atau 
meningkatkan penge luaran konsumsi, distribusi dividen 
perlu didukung sedangkan menahan laba perlu dihindari. 
Tujuan ini dapat dicapai dengan mengenakan pajak atas 
laba yang tidak dibagi dan mengecuali kan laba yang di-
bayar sebagai dividen.

5. Terakhir, pajak perusahaan dapat digunakan untuk mem-
beri kan insentif atau disinsentif investasi, yang berbeda 
dari tabungan perusahaan. Alat-alat seperti penyusutan di-
percepat dan kredit pajak investasi dapat digunakan untuk 
tujuan ini dan juga dapat diterapkan secara siklus atau 
pada saat-saat tertentu.
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Secara keseluruhan, pembahasan di atas menunjukkan bahwa 
instrumen pajak dapat menjadi alat yang berguna dalam 
mengendalikan tingkah laku perusahaan dalam banyak hal, 
tetapi bentuk pajak yang diperlukan bukanlah pajak atas laba.

C. Integrasi Pajak
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak pendapat 
yang menyatakan bahwa perusahaan adalah alat untuk mencari 
penghasilan bagi pemegang saham dan oleh karenanya sumber 
penghasilan dari perusahaan diintegrasikan ke dalam pajak 
penghasilan pribadi. Apakah penyesuaian-penyesuaian yang 
diperlukan dalam struktur pajak untuk mencapai tujuan ini?

Integrasi Penuh
Untuk menjamin integrasi sepenuhnya, penyesuaian harus 
meng integrasikan perlakuan pajak baik untuk laba yang di-
tahan maupun distribusi dividen. Hal ini dapat dicapai baik 
dengan menggunakan metode partnership atau melalui pe-
ngena an pajak sepenuhnya atas capital gain.

Metode Partnership. Solusi ini memasukkan laba total kepada 
penghasilan pemegang saham dan mengenakan pajaknya 
dengan pajak penghasilan pribadi. Bila laba tidak dibagi, per-
usaha an akan memberitahukan kepada para pemegang saham 
berapa jumlah yang tidak dibagi yang menjadi bagian mereka 
dan ditambahkan kedalam ekuitas mereka dan kemudian pe-
megang saham akan memasukkan jumlah ini kedalam per-
hitung an laba kena pajak mereka.

Pada saat yang sama, pemberlakuan skema pemotongan pajak 
(withholding) juga diperlukan terhadap penghasilan laba ini. 
Sebagaimana perusahaan bertindak sebagai pemotong dan 
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pemungut pajak untuk pajak penghasilan pribadi atas upah dan 
gaji karyawannya, perusahaan juga dapat bertindak sebagai 
pemotong dan pemungut pajak untuk penghasilan laba dari 
pemegang sahamnya. Misalkan bahwa seorang pemegang 
saham menerima bagian laba sebesar Rp10.000.000, dan telah 
diberitahukan kepadanya. Perusahaan memotong dan me-
mungut pajak, misalnya 20 persen, sehingga pemegang saham 
men dapatkan sisanya sebesar Rp8.000.000. Seberapa besar 
bagian laba tersebut akan didistribusikan sebagai dividen, 
pe megang saham akan melaporkan jumlah kotornya se besar 
Rp10.000.000 dalam penghasilan kena pajaknya. Jika pajak 
marjinalnya 25%, pajaknya akan sebesar Rp2.500.000. Atas 
jumlah pajak ini, ia dapat mengkreditkan Rp2.000.000 yang di-
potong oleh sumber penghasilan, dan hanya membayar sisanya 
sebesar Rp500.000. Seorang pemegang saham yang dikena-
kan pajak marjinal sebesar 15% akan memunculkan beban 
pajak sebesar Rp1.500.000. Karena ia telah dipotong sebesar 
Rp2.000.000, ia berhak mendapatkan pengembalian pajak se-
besar Rp500.000. Dengan melaporkan penghasilan laba pada 
jumlah kotornya ini, pemegang saham akan membayar pajak 
sesuai dengan tarip pajak marjinalnya.

Dengan penjelasan lain, untuk tujuan pajak, pemegang saham 
diperlakukan seolah-olah mereka adalah partner dalam suatu 
bisnis non-perusahaan. Karena pajaknya dikenakan ketika 
laba diperoleh, capital gain yang menunjukkan kenaikan nilai 
ke pemilikan yang ditimbulkan dari menahan laba harus di-
kecuali kan dari pajak atas capital gain. Hal ini daat dilakukan 
dengan cara membolehkan pemegang saham menambahkan 
basisnya (menambahkan ke harga pokok investasi saham 
mereka) dengan jumlah yang sama dengan bagian mereka atas 
laba yang tidak dibagi.
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Prosedur ini tampaknya cukup adil, dan cara ini yang diusulkan 
sebagai prosedur standar oleh para ahli pajak. Akan tetapi, 
beberapa kesulitas dengan metode ini perlu dikemukakan. Ada 
pendapat bahwa wajib pajak tidak diharuskan membayar pajak 
atas penghasilan yang tidak mereka terima. Oleh karena itu, 
adalah tidak adil bila memasukkan laba yang ditahan ke dalam 
penghasilan kena pajak pribadi. Keberatan ini sama dengan 
yang dikemukakan dalam pembahasan pajak atas laba yang 
belum direalisasikan, tetapi tidak begitu meyakinkan. Satu 
hal penting, sebagian besar bagian dari pajak akan dibayar 
pada sumber pemotongan, sehingga tidak menimbulkan 
permasalahan likuiditas pada pemegang saham. Sisanya, 
terutang apabila tarip pajak marjinal yang dikenakan kepada 
pemegang saham melebihi tarip potongan, dapat dibayar dengan 
menjual sebagian saham. Pendekatan ini tidak memungkinkan 
untuk perusahaan yang bukan perseroan publik yang sahamnya 
tidak diperdagangkan, tetapi para pemegang saham dapat 
meningkatkan rasio yang dibayarkan sebagai dividen untuk 
mendapatkan kas yang dibutuhkan.

Ada juga argumentasi yang menyatakan bahwa pendekatan 
partnership, walaupun memungkinkan untuk perseroan kecil 
dan perseroan non-publik, tidak praktis untuk perusahaan 
besar dan dimiliki publik secara luas. Karena para pemegang 
saham bertransaksi saham secara cepat di pasar modal, sulit 
untuk mengalokasikan bagian laba diantara mereka. Selain 
itu, kesulitan-kesulitan lain akan muncul berkenaan dengan 
kebijakan-kebijakan pemberian insentif, seperti kredit pajak 
atas investasi. Manajemen, yang umumnya membuat keputusan 
investasi, tidak akan memberikan respons atas suatu kredit pajak 
yang manfaatnya diserahkan kepada para pemegang saham, 
dan proses penyerahan itu sendiri memunculkan kesulitan-
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kesulitan teknis. Akan tetapi, permasalahan- permasalahan 
ini terbukti bukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan bila 
usaha integrasi yang serius dijalankan.

Bagaimanapun juga, perlu dicatat bahwa integrasi dengan 
menggunakan metode partnership tidak akan menghilangkan 
permasalahan-permasalahan dalam penentuan laba kena pajak 
perusahaan. Penentuan laba kena pajak ini sama pentingnya 
seperti dalam pajak perusahaan absolut. Integrasi dengan 
metode partnership tidak menyederhanakan administrasi 
pajak bahkan menambah kerumitan atasnya.

Metode Capital gain. Cara lainnya untuk mencapai integrasi 
sepenuhnya adalah dengan mengenakan pajak sepenuhnya 
atas semua capital gain (termasuk yang belum direalisasikan), 
dikombinasikan dengan penghapusan pajak atas laba. Bagi-
an yang didistribusikan akan muncul dalam penghasilan pe-
megang saham sebagai dividen, sedangkan bagian yang tidak 
di bagi kan akan muncul sebagai capital gain. Cara ini tidak 
me merlukan penentuan laba kena pajak untuk perusahaan. 
Dalam pendekatan ini, pengenaan pajak secara periodik dapat 
digabungkna dengan pajak atas pemindahan aset. Dengan 
ketiadaan pajak pada tingkatan perusahaan, insentif investasi 
seperti kredit pajak atas investasi harus diberikan pada 
tingkatan pemegang saham atau diberikan langsung sebagai 
subsidi kepada perusahaan.

Integrasi Parsial
Bila integrasi sepenuhnya telah didiskusikan selama beberapa 
tahun, cara ini tidak pernah dipandang sebagai cara yang 
realistis. Akan tetapi, beberapa praktik di negara maju telah 
me   muncul kan sampai tingkatan tertentu suatu integrasi 



88

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEBIJAKAN FISKAL

parsial. Misalnya, di AS sebelum tahun 1986, pendapatan 
dividen maksimal sebesar $200 dikecualikan dari penghasilan 
kena pajak. Perlu diingat, keringanan ini diberikan dalam 
bentuk pengecualian dan bukannya kredit pajak. Akibatnya, 
manfaatnya bagi penerima dividen akan meningkat sejalan 
dengan tarip pajak marjinalnya, sehingga menguntungkan 
wajib pajak yang berpenghasilan besar. Sejak tahun 1986, 
pe nge cualian dividen ini ditiadakan dan tarip pajak atas 
perusahaan disesuaikan ke tingkat tarip pajak untuk pajak 
peng  hasilan pribadi. Cara ini dipandang sebagai mendekati 
per lakuan yang terintegrasi untuk laba yang tidak dibagi, tetapi 
pajak berganda tetap berlaku bagi dividen.

D. Aspek-Aspek Khusus Definisi Basis Pajak
Permasalahan-permasalahan pada keuangan perusahaan, lebih 
rumit daripada keuangan pada rumah tangga, demikian juga 
permasalahan pada desain pajaknya. Berikut ini beberapa 
contoh atas permasalahan-permasalahan pajak tersebut.

Hutang versus Modal Saham
Bunga yang dibayar oleh perusahaan atas dana yang diperoleh-
nya dengan berutang dikurangkan dari penghasilan kena pajak 
ketika memperhitungkan pajak penghasilan badan. Bunga di-
perlakukan sebagai biaya bisnis, seperti juga pembayaran gaji 
dan upah. Dengan ketiadaan integrasi, hal ini memunculkan 
insentif bagi pemberi dana untuk meminjamkan daripada me-
lakukan investasi ekuitas. Bila meminjamkan, pendapatan 
bunga hanya dikenakan dalam pajak penghasilan pribadi. 
Bila menanam modal, distribusi dividen mengalami pajak 
ber ganda. Distorsi yang sama muncul pada sisi manajemen 
yang lebih memilih pendanaan hutang. Jika dana diperoleh 
dari hutang, bunga yang dibayarkan dapat dikurangkan dari 
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laba kena pajak, sedangkan laba atas modal ekuitas tidak 
boleh dikurangkan. Penggunaan integrasi sepenuhnya akan 
me ngem bali kan netralitas perlakuan pajak. Jika tidak ada 
integrasi sepenuhnya, netralitas dapat dikembalikan dengan 
cara (1) tidak membolehkan pengurangan biaya bunga pada 
pajak penghasilan badan tetapi akan memperluas cakupan 
pajak berganda, atau membolehkan pengurangan bunga yang 
di perhitungkan atas modal ekuitas dalam pajak penghasilan 
badan sehingga mengurangi cakupan pajak berganda. Pada 
kenyataaanya, karena sangat mengandalkan sumber pendanaan 
internal, modal ekuitas pada perusahaan selalu meningkat, 
dengan sedikit bukti bahwa adanya perlakuan pajak yang 
buruk tersebut memiliki pengaruh.

Pembayaran dalam bentuk Natura dan Biaya Entertainment
Pembayaran dalam bentuk natura dan biaya entertainment me-
rupakan topik yang banyak dibahas. Ketika biaya entertainment 
dapat dikurangkan dari penghasilan, biaya untuk pengeluaran 
ter sebut berkurang sebanyak 30 persen dan aktivitasnya sulit 
dikategorikan untuk didukung dengan subsidi publik. Se lain 
itu, dengan membayar dalam bentuk natura daripada dalam 
bentuk kas, perusahaan telah membantu pengawainya me-
ngurangi pajak penghasilan pribadi mereka. Jadi, bila sebuah 
mobil senilai Rp200.000.000 diberikan kepada manajer 
perusaha an, biaya dari perusahaan akan sama dengan apabila 
gaji nya dinaikkan dengan jumlah yang sama. Akan tetapi, 
kenaik an gaji akan menambah kewajiban pajaknya, sedangkan 
tunjang an kendaraan tidak.

Cara penghindaran pajak penghasilan pribadi ini dapat ditutup 
baik dengan cara memasukkan pembayaran dalam bentuk 
natura kedalam pajak penghasilan pribadi atau melarang 
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pengurangan biaya-biaya tersebut pada pajak penghasilan 
badan. Cara yang dilakukan sekarang ini adalah jalan tengah 
dengan membatasi pengurangan atas pembayaran dalam 
bentuk natura dan biaya entertainment.

Aturan Penyusutan dan Waktu Penyusutan
Apakah dalam bentuk pajak perusahaan absolut atau integrasi 
berbentuk partnership, laba kena pajak harus didedinisikan 
dan	 berbagai	 kesulitan	 harus	 dihadapi	 dalam	 proses	 definisi	
ini. Permasalahan penyusutan adalah salah satu permasalahan 
yang paling sulit dan paling penting.

Karena pajak perusahaan adalah pajak atas laba bersih, semua 
biaya usaha harus dikurangkan dalam menghitung penghasilan 
kena pajak. Dalam hal pembayaran gaji dan upah atau pem-
belian bahan mentah, pengurangan dapat dilakukan ketika 
pem bayaran terjadi. Dalam hal investasi modal, pengurangan 
itu dilakukan selama beberapa periode. Peraturan perundang-
undangan harus menentukan pada tarip berapa para investor 
di perbolehkan untuk memperoleh kembali biaya investasi 
mereka. Kapan waktu perolehan kembali biaya modal sangat 
penting karena nilai tunai dari kewajiban pajak berkurang 
ketika penyusutan dibebankan. Pengurangan biaya modal me-
munculkan penghematan pajak bagi investor, dan akan lebih 
besar bila biaya modal dikurangkan lebih cepat. Oleh karena 
itu, nilai tunai dari pajak dan juga pengurangan atas peng-
hasilan tidak hanya bergantung pada tarip pajak tetapi juga 
pada kapan pengurangan penyusutan diperbolehkan. Faktor-
faktor ini melibatkn jangka waktu penyusutan dibebankan dan 
ke cepatan hasilnya dalam interval ini.

Lama Masa Manfaat. Jangka waktu periode di mana investasi 
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dapat diperoleh kembali atau penyusutan dibebankan pada 
umum nya telah ditetapkan sesuai dengan masa manfaat dari 
aset bersangkutan. Peraturan perpajakan telah menetapkan 
patok an umur yang sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Metode Penyusutan. Metode penyusutan yang diperbolehkan 
untuk dipakai hanya dua metode yaitu metode garis lurus dan 
metode saldo menurun (declining balance method). Bangunan 
harus disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus di 
mana jumlah yang sama sebesar C/n harus dihapuskan setiap 
tahun, dengan C sama dengan nilai perolehan aset dan n adalah 
umur aset. Jadi, untuk suatu aset yang bernilai Rp100.000.000 
dengan masa umur selama 10 tahun, setiap tahun sejumlah 
Rp10.000.000 boleh dikurangkan. Peralatan disusutkan dengan 
meng gunakan metode saldo menurun, dengan persentase se-
besar dua kali tarip garis lurus dikurangkan pada tahun dan 
per sentase yang sama ini kemudian diterapkan pada jumlah 
yang belum disusutkan setiap tahunnya. Dengan demikian, 
se besar Rp20.000.000 akan dikurangkan pada tahun pertama, 
Rp16.000.000 akan dikurangkan pada tahun kedua, dan 
seterus nya. Ada satu metode lagi yang tidak diperbolehkan 
ber dasarkan peraturan perundang- undangan saat ini, yaitu 
metode jumlah angka tahun (sum-of-years-digits method); di 
mana bagian yang dikurangkan pada setiap tahun sama rasio 
dari sisa tahun terhadap jumlah angka tahun selama masa 
manfaat aset. Jadi, untuk suatu aset dengan harga perolehan 
Rp100.000.000 dan masa manfaat selama 10 tahun, jumlah 
angka tahunnya sama dengan 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 
+ 2 + 1 = 55. Beban penyusutan tahun pertama adalah 10/55 
dari Rp100.000.000 = Rp18.111.111; beban untuk tahun 
kedua adalah 9/55 dari Rp100.000.000 = Rp16.363.636; dan 
seterusnya.
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Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, nilai tunai dari 
penyusutan yang paling tinggi apabila menggunakan metode 
penyusutan saldo menurun daripada engan menggunakan 
metode garis lurus, dan perbedaan semakin besar dengan 
semakin lamanya masa manfaat. Simpulan yang sama juga 
berlaku apabila kita membandingkan metode jumlah angka 
tahun dengan metode garis lurus. Bila kita membandingkan 
antara metode saldo menurun dengan metode jumlah angka 
tahun, metode saldo menurun lebih menguntungkan pada aset-
aset berumur pendek dan metode jumlah angka tahun lebih 
menguntungkan pada aset-aset yang berumur panjang.

Nilai Tunai Penyusutan
(dalam Rupiah, Harga Perolehan Aset = Rp100,000)

Masa 
Manfaat

Garis
Lurus

Saldo 
Menurun

Jumlah 
Angka Tahun

(i) (ii) (iii) (iv)
DISKONTO 6 PERSEN
86.750 87.811 87.515

10 75.787 78.716 79.997
20 59.055 64.661 67.680
50 32.460 40.935 44.756

DISKONTO 10 PERSEN
5 79.534 81.100 80.614
10 64.469 68.528 70.099
20 44.663 51.539 54.697
50 20.806 28.829 31.439

Tarif efektif dari pajak bergantung pada tarip nominal (sekarang 
30 persen untuk perusahaan) dan tingkat penyusutan yang 
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diperbolehkan. Semakin cepat tingkat penyusutannya, semakin 
rendah tarip efektif pajaknya. Ketika mempertimbangkan suatu 
investasi, investor akan menimbang nilai tunai dari arus laba 
bersihnya terhadap biaya perolehan dari aset. Nilai tunai ini 
sama dengan nilai tunai dari arus laba sebelum pajak dikurangi 
dengan nilai tunai dari pembayaran pajaknya. Nilai tunai dari 
pajak dapat dipandang sama dengan nilai tunai dari pajak kotor 
(sebelum dikurangi dengan penyusutan yang diperbolehkan) 
dikurangi dengan nilai tunai dari penghematan pajak karena 
penyusutan. Jika komponen negatif ini menjadi semakin besar 
seperti yang ditunjukkan pada tabel di ataas, pajaknya akan 
semakin turun, semakin cepat penyusutan dilakukan. Hasilnya 
demikian karena nilai tunai dari penghematan pajak akan 
semakin tinggi ketika penghematan pajak tersebut semakin 
cepat terealisasi. Mempercepat penyusutan (baik dengan 
cara memperendek periode penyusutan atau membolehkan 
menyusutkan jumlah yang besar pada awal-awal masa guna 
aset) akan mengurangi tarip efektif pajak dengan menunda 
tanggal jatuh tempo dari kewajiban pajak. Dari sudut pandang 
investor, percepatan ini ekuivalen dengan pinjaman tanpa 
bunga, dengan nilai tunai dari penghematan bunganya sama 
dengan nilai tunai dari penghematan pajak yang dihasilkan.

Netralitas Metode Penyusutan Ekonomis. Sudah terbukti 
bahwa penyusutan yang cepat menguntungkan investor, ter-
utama yang menginvestasikan pada aset-aset yang berumur 
panjang. Bagaimana mengoreksi tarip penyusutan yang akan 
mem perlakukan semua investasi secara netral?

Bila hanya melihat satu investasi saja, hal ini tidaklah sulit. 
Pemerintah akan mengalami kerugian dari semakin cepatnya 
penyusutan yang diperoleh oleh wajib pajak dan oleh karenanya 
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beban	yang	sama–yang	didefinisikan	sebagai	nilai	 tunai	dari	
pajak–dapat diberlakukan dengan berbagai kombinasi tarip 
pajak dan tarip penyusutan. Suatu tarip pajak yang lebih 
rendah dan penyusutan yang lebih lambat akan memberikan 
nilai tunai pajak yang sama dengan suatu tarip pajak yang lebih 
tinggi dan penyusutan yang lebih cepat. Jika semua investasai 
sama, tidak akan menjadi masalah kombinasi mana yang di-
pilih yang memberikan kepada pemerintah arus pendapatan 
yang tertentu. Kesulitan akan muncul karena investasi berbeda 
dalam jangka waktu dan keuntungan sehingga menghasilkan 
pendapatan yang berbeda dalam berbagai kebijakan, padahal 
investasi-investasi ini harus diperlakukan sama, baik dalam 
hal keadilan (investor dengan penghasilan yang sama harus 
membayar pajak yang sama besar), maupun dalam hal 
netralitas (pajak tidak boleh mendistorsi pola investasi). Pola 
penyusutan seperti apa yang diperlukan untuk memastikan 
definisi	penghasilan	yang	adil	dan	netral?

Aset yang disusutkan, seperti yang telah dikemukakan se-
belum nya, dapat dipandang sebagai menghasilkan dua arus 
penghasilan. Pertama adalah arus penghasilan positif berupa 
laba, yang timbul dari penggunaan aset. Yang lainnya adalah 
arus penghasilan negatif, yang ditimbulkan dari semakin mem-
buruknya kondisi aset dan penurunan nilai karena keusangan. 
Bila dijumlahkan, aset tersebut memberikan arus laba bersih 
positif, nilai tunai yang menjadi nilai aset tersebut. Aset dengan 
nilai tunai arus laba bersih yang sama harus mendapat beban 
yang	sama	yang	didefinisikan	sebagai	nilai	tunai	pajak.

Hal tersebut akan sesuai ketika penyusutan dibebankan se-
jalan dengan pengurangan nilai aset, sehingga mengenakan 
pajak pada arus laba bersih yang sebenarnya ketika diterima 
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setiap tahun. Nilai berjalan dari aset pada setiap waktu sama 
dengan nilai kapitalisasi dari arus penghasilan di masa depan 
yang dihasilkannya. Oleh karena itu, penurunan dalam nilai 
berjalan sama dengan nilai kapitalisasi dari penurunan arus 
penghasilan, yang adalah biaya modal atau penyusutan 
ekonomis yang harus dibebankan bersama-sama dengan biaya 
lain dalam menghitung laba bersih.

Dalam hal penyusutan pajak sama dengan penyusutan 
ekonomis, pengenaan pajak akan mengurangi nilai dari arus 
laba bersih sebesar persentase tarip pajak yang berlaku. Tarip 
efektifnya akan sama dengan tarip nominal atau tarip yang 
berlaku dan tarip ini independen terhadap umur aset dan 
karenanya tidak akan mendistorsi pilihan investasi di antara 
mereka. Jika penyusutan diperbolehkan dengan tarip per-
cepat an, investasi yang lebih lama akan mendapat ke untung an 
terbanyak dan juga mendapat manfaat dari tarip pajak efektif 
yang lebih rendah. Oleh karenanya, pilihan-pilihan investasi 
akan terdistorsi dan lebih banyak modal akan mengalir kearah 
ter sebut. Hal sebaliknya akan terjadi bila tarip penyusutan 
yang diperbolehkan lebih rendah daripada tarip ekonomis.

Dengan demikian, ada alasan kuat untuk menggunakan pe-
nyusutan ekonomis. Akan tetapi, walaupun prinsipnya jelas, 
penerapannya tidak mudah. Peralatan modal modern tidak 
aus secara seragam dan juga menjadi usang sebelum sempat 
digunakan sepenuhnya. Tingkat keusangan akan berbeda dan 
tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, cara yang terbaik yang 
dapat dilakukan adalah memakai masa guna seperti yang biasa 
dipakai dalam praktik bisnis dan dengan asumsi bahwa masa 
guna yang dipercepat merupakan masa guna sebenarnya dan 
jejak waktu dari arus penghasilannya.
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Tarip Pajak yang Efektif. Berdasarkan diskusi sebelumnya, 
tampaklah jelas bahwa tingkat tarip nominal dan perubahannya 
bukanlah indikator yang cukup atas tingkat tarip efektif. Tarip 
efektif ditentukan dengan cara menghitung (rb–ra) / rb, di 
mana rb adalah tingkat pengembalian sebelum pajak dan ra 
adalah tingkat pengembalian setelah pajak. Dengan demikian, 
tarip efektif sama dengan persentase pengurangan dalam 
pengembalian modal karena pajak. Tarip ini bergantung pada 
tarip pajak yang berlaku dan tarip penyusutan.

Investasi Tunggal versus Investasi Berkelanjutan. Dalam 
diskusi sebelumnya, kita membahas pengaruh dari penyusutan 
yang dipercepat terhadap tingkat pengembalian bersih dari 
investasi tunggal. Untuk investasi seperti itu, yang dilakukan 
sekali dan kemudian selesai, penyusutan yang dipercepat 
tidak mengurangi jumlah total pajak yang akan dibayarkan. 
Kewajiban pajaknya berkurang pada tahun-tahun awal dan 
bertambah pada tahun-tahun akhir. Labanya (ekuivalen dengan 
pinjaman bebas bunga) timbul dari penangguhan pajak sekali, 
di mana pemerintah kehilangan pendapatan pada tahun-tahun 
awal dan mendapatkan kembali pendapatan tersebut pada 
tahun-tahun terakhir.

Untuk investasi yang berkelanjutan, kejadiannya tidak sama. 
Misalkan bahwa suatu aset diganti ketika semakin usang 
sedemikian rupa sehingga dasar yang akan disusutkan tidak 
berubah. Wajib pajak mendapat keuntungan dari penundaan 
(dan kerugian bagi Pemerintah) dan nilai sepanjang tahun-
tahun awal dan kemudian akan rata. Pada tahun-tahun awal, 
kerugian pendapatan pemerintah akan berakhir tetapi tidak 
ada perolehan kembali kerugian awal selama reinvestasi terus-
menerus berlangsung. Perolehan kembali baru terjadi setelah 
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reinvestasi berakhir. Ada juga kasus di mana suatu perusahaan 
terus-menerus meningkatkan aset-asetnya yang dapat disusut-
kan. Jika penyusutannya cukup cepat dan ekspansinya cukup 
tajam, perusahaan seperti ini dapat menunda pembayaran 
pajak selamanya. Semua pembayaran dapat dihindari dan 
tanpa terjadi perolehan kembali.

E. Pembebanan Sekaligus
Biaya gaji dan pembelian bahan dikurangkan ketika terjadi 
investasi. Biaya-biaya ini langsung dibebankan pada biaya 
investasi. Apa yang akan terjadi bila hal yang sama juga di-
laku kan terhadap pengeluaran modal, yaitu bila percepatan 
dilakukan sampai titik ekstrem dan biaya investasi dibeban-
kan ketika terjadi? Seorang investor yang melakukan investasi 
tunggal mungkin tidak akan dapat memanfaatkan penghapus-
an segera tersebut. Investor tersebut mungkin tidak dapat 
merealisasikan penghematan pajak (tax savings) sampai diper-
oleh pendapatan (laba) yang cukup di mana penyusutan akan 
dibebankan. Misalkan suatu perusahaan memiliki penghasilan 
dari investasi lain yang dapat digunakan untuk pembebanan 
tersebut, investor tidak perlu membayar pajak dan pemerintah 
tidak memperoleh pendapatan pajak.

Untuk mengetahui mekanisme ini, misalkan kita menginvestasi-
kan uang Rp100 juta pada aset A dan segera membebankannya 
sebagai penyusutan sebesar Rp100 juta. Karena kita belum 
men dapatkan penghasilan dari A, kita menderita kerugian se-
besar Rp100 juta. Kemudian kita membebankan kerugian ini 
pada laba dari aset B, sehingga mengurangi kewajiban pajak 
dari penghasilan aset B. Dengan tarip pajak 30%, penghematan 
pajaknya akan sebesar Rp30 juta. Kita kemudian menambahkan 
sejumlah ini kedalam investasi anda pada A, membebankan 
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tambahan Rp30 juta sebagai penyusutan, mendapatkan peng-
hemat an pajak sebesar Rp9 juta, dan seterusnya. Bila kegiatan 
serial ini diulangi terus-menerus, kita akan berakhir dengan 
investasi pada A sebesar Rp100 juta + 0,30 x Rp100 juta + 
0,302 x Rp100 juta . . . . = Rp142,857 juta. Kita harus mem-
bayar suatu pajak dengan tarip 30 persen penghasilan kita 
dari Rp142,857 juta dalam investasi pada A, membuat posisi 
kita sama dengan menginvestasikan Rp100 juta tanpa pajak. 
Penyusutan segera dengan reinvestasi secara kontinyu dari 
penghematan pajak yang didapat membatalkan pajak.

Kebijakan yang dilaksanakan tidak akan sejauh ini. Aturan 
hukum biasanya hanya membolehkan sebagian (misalnya 
sepertiga) dari biaya investasi yang dapat diperoleh kembali 
dengan penyusutan segera. Dalam hal ini, hanya sepertiga dari 
pajak yang akan dihapuskan. Pendekatan ini sering disebut 
sebagai cadangan awal (initial allowance) yang merupakan 
cara yang netral dalam memberikan insentif investasi. Suatu 
sistem yang membolehkan sebagian dari pajak dibiayakan 
dan menyusutkan sisanya sesuai dengan penyusutan secara 
ekonomis akan netral antara investasi jangka pendek dan 
jangka panjang.

F. Penyesuaian terhadap Inflasi
Dengan harga yang selalu naik, perolehan kembali investasi 
dengan berdasarkan harga perolehan tidak akan memberikan 
peng hematan pajak yang cukup untuk menjaga modal per-
usaha an dalam nilai riilnya. Akibatnya, penghasilan kena 
pajak terlalu besar, menimbulkan kenaikan tarif efektif pajak 
yang tersembunyi, bila diukur dalam nilai riil. Hal ini sangat 
relevan	terutama	dalam	periode	inflasi	tinggi.
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Untuk menghilangkan permasalahan ini dan untuk mengatasi 
permasalahan	 inflasi	 dengan	 benar,	 dua	 solusi	 tersedia:	 (1)	
basis penyusutan dapat diindeks untuk naik sesuai dengan 
biaya penggantian; (2) seluruh penyusutan dapat dilakukan 
pada	tahun	pertama	sehingga	menghilangkan	pengaruh	inflasi.

G. Investment Tax Credit
Di Amerika Serikat, pada dua dekade sebelum reformasi pajak 
tahun 1986, kredit pajak investasi (investment tax credit) me-
rupa kan alat insentif yang utama. Pertama kali diperkenal  kan 
tahun 1964, suatu kredit pajak diperbolehkan atas sebagi an 
(pada tahun 1985 sebesar 10%) dari biaya investasi yang di-
kualifikasikan.	Jadi,	seorang	investor	yang	membeli	aset	dengan	
harga Rp100 juta dapat memperolehnya pada biaya perolehan 
bersih	sebesar	Rp90	juta.	Investasi	yang	dikualifikasikan	untuk	
kredit pajak tersebut adalah semua aset yang dapat disusutkan 
kecuali gedung.

Bagaimana kedua alat insentif, kredit investasi dan penyusutan 
dipercepat, dapat diperbandingkan? Kredit investasi sama 
dengan penyusutan dipercepat dalam hal keduanya dapat di-
guna kan untuk mengurangi pajak, tetapi mekanismenya ber-
beda. Bedanya dengan penyusutan dipercepat, kredit inves-
tasi tidak hanya merupakan alat penunda pajak, tetapi juga 
alat yang memberi hak untuk pengurangan pajak. Untuk 
suatu investasi tertentu dengan lama masa manfaat tertentu, 
di mungkinkan untuk merancang penyusutan yang dipercepat 
dan provisi kredit yang menghasilkan nilai tunai yang sama 
kepada investor. Akan tetapi, kedua pendekatan itu berbeda 
diantara berbagai investasi. Penyusutan dipercepat lebih tepat 
untuk investasi jangka panjang, sedangkan kredit pajak mem-
beri kan keuntungan bagi aset berumur pendek. Aset yang 
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berumur lebih pendek dapat diganti lebih sering sehingga 
dapat dimungkinkan untuk mendapatkan kredit pajak lebih 
sering lagi.

Siapa Yang Menanggung Beban Pajak?
Sebagian besar ekonom memandang beban pajak penghasilan 
badan jatuh kepada modal, sesuai dengan model kompetitif. Para 
pebisnis sering memiliki pandangan berbeda dan memandang 
pajak sebagai biaya yang harus dipindahkan. Pandangan 
ekonomis adalah pandangan yang tepat bila diasumsikan 
bahwa semua pasar beroperasi untuk memaksimalkan laba. 
Akan tetapi, jika perusahaan berada dalam situasi monopoli, 
yang penjualan bukannya laba yang dimaksimalkan, atau 
aturan harga lainnya yang berubah, perusahaan akan berusaha 
memindahkan beban pajak dengan harga yang lebih tinggi. 
Demikian juga, bila pasar tenaga kerja tidak sempurna, pajak 
yang tinggi dapat dicerminkan dalam permintaan yang lebih 
terbatas dalam perundingan dengan manajemen dan oleh 
karenanya dapat dipindahkan bebannya kepada tenaga kerja.

Hasilnya bergantung pada struktur dan tingkah laku pasar 
yang ada. Beberapa struktur industri sering terjadi apa yang 
disebut administered pricing, yaitu penentuan harga bukan 
berdasarkan mekanisme pasar. Pemindahan beban dengan 
cara penyesuaian administered pricing (dibedakan dengan 
pe mindah an beban karena perpindahan faktor dan perubahan 
pasok an faktor dalam pasar yang kompetitif) tidak dapat di-
anggap tidak ada. Hal yang sama juga berlaku pada pasar 
tenaga kerja yang terorganisir.

Ada banyak usaha pada tahun-tahun terakhir untuk memberi-
kan bukti tentang ini. Jika tarip pajak perseroan berbeda 
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antar industri, masalahnya akan cukup sederhana. Beberapa 
pan dangan dapat diperoleh dari memeriksa perubahan-
perubahan harga yang terjadi dan membandingkan posisi-
posisi relatif beberapa sektor sebelum dan sesudah perubahan 
pajak. Hal ini tidak dapat dilaksanakan dalam dunia nyata 
karena pajak diterapkan pada semua perseroan dengan tarip 
efektif yang sama. Demikian juga, pembandingan antara 
tingkat pengembalian dari investasi pada perseroan dan non-
perseroan sulit dilakukan karena ketidaktersediaan data pada 
usaha-usaha non-perseroan. Kemungkinan yang tersisa adalah 
mempelajari pengalaman sektor perusahaan dan bagaimana 
berbagai komponen dalam sektor perusahaan menanggapi 
pajak, termasuk tingkat pengembalian dari pemegang saham 
perusahaan, bagian laba perusahaan dalam nilai tambah pada 
sektor perusahaan, dan marjin laba perusahaan. Pendekatan 
ini pun tidak dapat menghasilkan pandangan yang cukup jelas 
karena perubahan tarip pajak tidak berlangsung secara sering.

Hasil penelitian di Amerika Serikat tentang perubahan tarip 
pajak dalam rangka menguji adanya pemindahan beban 
pajak menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan konsisten 
dengan kedua hipotesa pemindahan dan non–pemindahan. 
Hal ini terjadi karena banyaknya faktor-faktor non-pajak yang 
mempengaruhi hasil penelitian sehingga penelitian tidak dapat 
menunjukkan siapa sebenarnya yang menanggung beban 
pajak.

Pendekatan lain untuk mengukur adanya pemindahan beban 
pajak adalah dengan menggunakan pendekatan ekonometrika, 
yang dirancang untuk mengisolasi pengaruh pajak penghasilan 
perseroan. Berbagai studi telah dilaksanakan dalam beberapa 
tahun terakhir, akan tetapi masalah ini masih kontroversial. 
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Satu jenis penelitian menggunakan model bahwa tingkat 
pengembalian perusahaan adalah suatu fungsi dari berbagai 
variabel yang telah ditentukan sebelumnya, seperti tingkat 
permintaan konsumen, utilisasi kapasitas, pengeluaran publik, 
dan tarip pajak perusahaan. Dengan memasukkan tarip pajak 
perusahaan,	 para	 analis	 berharap	 menggunakan	 koefisien	
regresi dari variabel ini untuk mengukur pengaruh per ubah-
an tarip pada tingkat pengembalian. Beberapa studi meng-
indikasi kan adanya pemindahan beban pajak yang cukup 
tinggi, sehingga mengarahkan kepada hipotesa pemindahan 
beban pajak. Beberapa studi lainnya mengindikasikan hasil 
yang sebaliknya. Analisis ekonometrik tidak mampu secara 
bulat me misahkan pengaruh pajak dari beberapa perubahan 
yang terjadi secara bersamaan dalam pengeluaran publik, 
kondisi ekonomi dan faktor- faktor lain. Pada kenyataannya, 
tarip pajak itu sendiri merupakan konsep yang kompleks. Dan 
juga, yang terpenting adalah tarip pajak efektif bukannya tarip 
pajak nominal. Tarip pajak efektif ini bergantung pada aturan 
pe	nyusut	an,	kredit	investasi,	tingkat	inflasi,	dan	berbagai	faktor	
yang tidak dapat dinilai dengan jelas. Teknik ekonometrik 
yang lebih baik dikombinasikan dengan penggunaan data yang 
kurang agregatif mungkin dapat memberikan hasil yang lebih 
baik.

H. Pajak Penghasilan Badan Untuk Usaha Kecil dan 
Menengah

Haruskah tarip pajak bagi UKM berbeda?
Alasan pengenaan tarip pajak progresif untuk pajak penghasil-
an wajib pajak pribadi tidak dapat diterapkan pada sektor per-
usaha an. Perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk mem-
bayar seperti halnya yang dimiliki individu dan beban pajak 
pada akhirnya ditanggung oleh individual. Tidak ada hubung-
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an positif antara ukuran usaha perusahaan dan laba bersih 
pemiliknya. Banyak perusahaan kecil dimiliki oleh individu-
individu berpenghasilan tinggi dan sebagian besar dividen 
yang dibayarkan oleh perusahaan diterima oleh individu- 
individu dengan penghasilan menengah.

Jika tarip pajak akan ditetapkan progresif maka harus didasar-
kan pada alasan-alasan lain, seperti menahan ukuran bisnis se-
hingga tidak terlalu besar atau mendukung usaha-usaha kecil. 
Jika tujuan menahan ukuran bisnis yang ditetapkan, pajak yang 
progresif dapat diberlakukan tetapi diterapkan pada ukuran 
usaha (ukuran aset) dan bukannya tingkat laba. Akan tetapi 
tujuan ini pun dapat dipertanyakan, karena pada umumnya 
perusahaan-perusahaan ukuran menengah dan besar lebih 
efisien	 daripada	 usaha	 kecil,	 walaupun	 sedikit	 sekali	 bukti	
bahwa ukuran usaha yang besar diperlukan untuk mencapai 
efisiensi.

Walaupun demikian, keringanan pajak untuk usaha-usaha 
kecil selalu menjadi perbincangan politik yang penting. Posisi 
ini dapat dipandang benar untuk mengurangi kemampuan 
perusahaan-perusahaan besar untuk beroperasi pada pasar-
pasar modal yang tidak sempurna dan mendapat manfaat dari 
praktik-praktik monopolis. Selain itu, ada pandangan yang se-
lalu ada bahwa memelihara usaha-usaha kecil yang diingin kan 
se	cara	sosial	walaupun	tidak	efisien.

Bantuan kepada UKM
Pilihan partnership. Untuk menghilangkan penerapan pajak 
berganda bagi usaha kecil berbentuk perusahaan, ada aturan 
khusus bahwa usaha-usaha kecil sampai dengan ukuran 
aset atau ukuran penjualan tertentu boleh dipajaki sebagai 
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suatu partnership. Perusahaan kecil ini dipandang sebagai 
mekanisme melewatkan beban pajak, suatu penerapan integrasi 
yang sempurna.

Tarip awal yang rendah. Pemerintah dapat pula memberikan 
bantuan kepada UKM dengan mengenakan tarip awal pajak 
yang rendah. Penggunaan tarip awal yang rendah tidak banyak 
manfaatnya bagi usaha-usaha besar. Walaupun tarip awal yang 
rendah ini dapat digunakan oleh wajib pajak pribadi untuk 
mengurangi pajaknya. Hal ini dapat dihindari dengan membuat 
aturan pajak berbeda untuk wajib pajak pribadi. Permasalahan 
lain yang dapat muncul adalah aturan ini dapat dimanfaatkan 
oleh perusahaan besar dengan memecahnya menjadi unit-
unit kecil dengan melakukan spin off. Permasalahan ini dapat 
diatasi dengan memberikan penalti kepada suatu perusahaan 
holding yang memiliki banyak anak perusahaan.
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Pajak penjualan mirip dengan pajak penghasilan karena di-
kena kan pada arus yang diciptakan oleh produksi output. Bila 
pajak penghasilan dikenakan pada sisi penjual dari faktor-
faktor produksi (misalnya, atas penghasilan yang diterima 
oleh rumah tangga) maka pajak penjualan dikenakan pada 
sisi penjual dari transaksi produksi (misalnya atas penjualan 
yang dilakukan perusahaan), dengan angka penjualan diukur 
dalam ukuran unit produk atau penerimaan kotor. Pajak 
pen  jual an atas barang konsumsi dapat dipandang ekuivalen 
dengan pajak yang dikenakan atas pembelian-pembelian 
rumah tangga. Bila pajak penghasilan didasarkan pada sisi 
sumber pada rumah tangga maka pajak penjualan didasarkan 
pada sisi penggunaan. Dalam pajak umum atas barang-barang 
konsumsi, semua penggunaan dikenakan kecuali untuk me-
nabung.

Hal yang paling penting adalah pajak penjualan berbeda dari 
pajak penghasilan dalam hal pajak ini merupakan pajak in 
rem bukannya pajak pribadi. Oleh karenanya, dalam pajak 

BAB VI
PAJAK ATAS KONSUMSI
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penjualan tidak membolehkan situasi-situasi pribadi konsumen 
sebagaimana halnya dalam pajak penghasilan individu dengan 
aturan- aturan pengecualian, pengurangan, dan tarip progresif. 
Oleh karena itu, pajak penjualan inferior baik dalam hal 
keadilan vertikal maupun keadilan horizontal.

A. Jenis Pajak Atas Konsumsi Di Indonesia
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Pajak atas konsumsi yang pertama kali berlaku di Indonesia 
adalah Pajak Penjualan (PPn) yang mulai diberlakukan sejak 
tahun 1951. Proses penggantian Pajak Penjualan menjadi Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah 
(PPnBM) merupakan salah satu rangkaian perombakan sistem 
perpajakan nasional sebagai Reformasi Perpajakan tahun 1983 
dan mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985.

Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Pen-
jual an atas Barang Mewah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 1984, yang telah mengalami perubahan-
perubahan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 18 tahun 2000. PPN merupakan pajak konsumsi yang 
di kena kan atas konsumsi barang-barang dan jasa-jasa tertentu 
didalam negeri (di dalam Daerah Pabean). Selain itu, untuk 
konsumsi barang-barang tertentu yang dikelompokkan sebagai 
barang mewah di dalam negeri, selain dikenakan PPN juga di-
kena kan PPnBM. Khusus untuk PPnBM hanya dikenakan satu 
kali ketika dijual oleh pabrikan atau ketika diimpor.

Tidak semua konsumsi barang dan jasa dikenakan pajak. Jenis 
barang yang tidak dikenakan PPN adalah:
- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang 

diambil langsung dari sumbernya.
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- Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan 
oleh rakyat banyak.

- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, 
rumah makan, warung dan sejenisnya.

- Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Jasa-jasa yang tidak dikenakan PPN cukup banyak, seperti jasa 
pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman 
surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa keagamaan, jasa 
pendidikan dan lain-lain.

Cukai
Cukai adalah pungutan atau pajak yang dikenakan terhadap 
konsumsi barang-barang tertentu. Pada prinsipnya, cukai ada lah 
pajak atas konsumsi, seperti pajak penjualan, tetapi hanya di kena-
kan pada barang-barang tertentu seperti tembakau, gula, bensin 
dan minuman keras. Cukai merupakan hak atas peme rintah pusat.

Pajak Konsumsi di Daerah
Jenis pajak konsumsi lainnya diberlakukan pada tingkatan 
daerah dengan besarnya tarip pajak bergantung pada peraturan 
masing-masing daerah. Pajak-pajak ini diantaranya Pajak 
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir.

B. Bahasan-Bahasan Dalam Pajak Atas Konsumsi
Pajak penjualan, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelum-
nya,	terdiri	dari	beberapa	jenis,	termasuk	definisi	basis	pajak,	
cakupan dan saat pengenaannya.

Pajak per Unit versus Pajak atas Nilai (Ad Valorem)
Pembedaan lebih lanjut dalam pajak penjualan adalah pajak 
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yang dikenakan berdasarkan unit produk dan pajak yang di-
kenakan atas nilai produk. Sebagian besar cukai atau pajak 
pen jual an atas produk-produk tertentu dikenakan ber dasar-
kan unit produk, misalnya pajak atas bahan bakar minyak, 
cukai tembakau dan cukai minuman keras. PPN dan PPnBM 
merupakan contoh pajak penjualan yang dikenakan berdasar-
kan ad valorem. Di antara dua basis ini, bentuk ad valorem 
lebih berarti daripada bentuk per unit, seperti yang telah 
dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

Ruang Lingkup Cakupan Pajak Penjualan Umum
Pajak-pajak penjualan umum dapat berbeda dalam cakupan 
pengenaannya. Apakah pajak-pajak tersebut mencakup semua 
transaksi ataukah basisnya sama dengan GNP ataukah hanya 
konsumsi saja yang dapat dimasukkan?

Inferioritas Basis Transaksi. Pajak berdasarkan perputaran 
(turnover tax) yang dikenakan pada jumlah total seluruh 
transaksi adalah pajak yang paling tidak diinginkan untuk 
diterapkan. Dalam pajak jenis ini, suatu produk dikenakan 
pajak berkali-kali sejalan dengan pergerakannya sepanjang 
tahapan produksi. Misalnya, penjualan biji besi dikenakan 
pajak ketika biji besi tersebut berpindah dari tambang ke 
pabrik baja, kemudian penjualan besi baja dikenakan pajak 
ketika besi baja berpindah dari pabrik baja ke pabrik produksi 
lembaran baja, penjualan lembaran baja dikenakan pajak ketika 
lembaran baja berpindah dari pabrik produksi lembaran baja ke 
pabrik mobil, dan seterusnya sampai pajak terakhir dikenakan 
pada penjualan mobil eceran. Akibatnya, basis pajaknya akan 
berjumlah beberapa kali lipat dari GNP dan hasil pajak yang 
besar akan didapatkan hanya dengan pengenaan tarip pajak 
yang rendah. Dengan GNP Indonesia yang diperkirakan 
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sebesar sebesar Rp1180 trilyun misalnya, penerapan pajak 
berdasarkan perputaran yang komprehensif sebesar 1% akan 
menghasilkan pendapatan pemerintah sebesar Rp46 trilyun, 
atau sepertiga hasil dari pajak penghasilan.

Prosedur seperti ini mempunyai daya tarik karena kemampuan-
nya menghasilkan pajak yang besar dengan penerapan tarip 
yang kecil. Memasukkan seluruh transaksi akan tidak me-
nimbul kan permasalahan bila setiap produk melalui jumlah 
transaksi yang sama sehingga persentase total kewajiban pajak 
ber dasarkan perputaran terhadap nilai pada penjualan akhir 
akan sama. Dalam kenyataannya, setiap produk tidak melalui 
jumlah transaksi yang sama.

Dengan demikian, pajak berdasarkan perputaran menimbulkan 
diskriminasi pengenaan pajak terhadap produk-produk yang 
harus melalui banyak tahapan produksi dan distribusi. Selain 
itu, untuk menghindari pajak, perusahaan-perusahaan akan 
ber gabung dengan para pemasok mereka, sehingga mendorong 
timbul nya integrasi vertikal yang pada gilirannya akan me-
ngurangi kompetisi. Atas dasar inilah, pajak berdasarkan per-
putar an dipandang sebagai bentuk pajak yang inferior. Bahkan 
beberapa negara Eropa telah menggantikan bentuk pajak ini 
dengan pajak pertambahan nilai yang menunjukkan inferioritas 
pajak atas perputaran ini.

Basis GNP versus Basis Penghasilan atau Konsumsi. Dengan 
pertimbangan bahwa pengenaan ganda seperti yang dibahas 
dalam basis transaksi harus dihindari, pilihan basis pajak yang 
tersisa adalah GNP (Pendapatan Nasional) atau konsumsi. 
Pada umumnya, pajak penjualan yang dikenakan di berbagai 
negara berbasiskan konsumsi.
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Pajak penjualan jenis GNP akan mengenakan pajak penjualan 
atas barang-barang konsumsi dan barang-barang produksi. 
Dengan demikian, basis ini akan sama dengan yang dipakai 
dalam pajak atas penghasilan kotor, dalam hal ini penghasilan 
sebelum perhitungan penyusutan. Pajak jenis ini memiliki 
kelemahan	dalam	hal	keadilan	dan	efisiensi.	Dalam	hal	keadilan,	
pajak ini akan melanggar prinsip dasar pajak penghasilan yang 
menyatakan bahwa penghasilan dari semua sumber harus 
dikenakan pajak sepenuhnya, tetapi dalam jumlah netonya. 
Dalam	 hal	 efisiensi,	 pajak	 ini	 akan	 memberikan	 perlakuan	
diskriminatif yang mengecualikan penghasilan yang ditabung 
(tidak dikonsumsikan) yang dalam pajak penghasilan tidak 
dikecualikan.

Kelemahan ini akan hilang bila pajak hanya dikenakan pada 
basis yang sama dengan Pendapatan Nasional atau GNP di-
kurangi dengan pajak-pajak tidak langsung dan penyusutan. 
Pajak seperti ini akan memiliki basis yang sama dengan pajak 
peng hasilan dan dapat diselenggarakan dengan menggunakan 
pajak pertambahan nilai jenis penghasilan. Karena basis 
penghasilan telah digunakan dalam pajak pribadi dengan 
pengenaan pajak penghasilan, satu-satunya basis yang tersisa 
sebagai kandidat basis pajak adalah basis konsumsi. Basis 
inilah yang paling banyak digunakan dalam pajak penjualan.

Pajak Konsumsi Komprehensif versus Pajak Konsumsi 
Tertentu. Pajak penjualan umum atau eceran bertujuan me-
ngena kan pajak yang mencakup seluruh konsumsi secara 
kompre hensif. Dengan pengeluaran konsumsi sebesar Rp1.170 
trilyun, pajak penjualan yang komprehensif sebesar 10% akan 
meng hasilkan pendapatan negara sebesar Rp117 trilyun. Akan 
tetapi jumlah dalam basis ini akan berkurang karena beberapa 
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konsumsi tertentu dikecualikan dari pengenaan pajak penjual-
an, seperti konsumsi perumahan (sewa rumah dan imputed-
rent bagi pemilik rumah), konsumsi makanan rumah, jasa 
kesehatan dan lain-lain.

C. Tahap Pengenaan
Keputusan mengenai tahap pengenaan melibatkan pilihan 
tahapan mana yang terbaik bagi pengenaan pajak satu kali dan 
pilihan mengenakan pajak satu kali atau beberapa kali. Bila mana 
penetapan cakupan pajak merupakan hal yang sub stantif dalam 
menentukan jenis pajak yang akan diberlaku kan, pemilihan 
tahap pengenaan lebih merupakan masalah adminis tratif dalam 
rangka	efisiensi	penerapan	pajak	atas	basis	yang	dipilih.

Saat Produksi versus Saat Penjualan Eceran. Bila mengguna-
kan pajak yang dikenakan satu kali, pilihan pengenaan pajak 
biasanya antara saat selesai produksi atau saat dijual secara 
eceran kepada konsumen.

Jika pajaknya bersifat umum, pengenaan pada saat penjualan 
eceran lebih baik karena memungkinkan pengenaap tarip ad 
valorem yang seragam. Pengenaan pajak ad valorem dengan 
tarip yang sama pada tingkatan produksi menghasilkan tarip 
ekuivalen yang tidak sama dengan pengenaan pada tingkatan 
penjualan eceran, karena rasio harga eceran terhadap harga 
produksi berbeda-beda untuk berbagai produk. Pengenaan 
tarip yang berbeda untuk menghilangkan perbedaan ini akan 
sangat	 sulit	 dan	 merupakan	 cara	 yang	 tidak	 seefisien	 dan	
seefektif pengenaan pajak pada tingkatan penjualan eceran.

Jika pajak akan dikenakan secara selektif, jawaban atas per-
tanyaan tahapan pengenaan akan lebih tidak jelas lagi. Jika 
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produk	nya	 diidentifikasi	 pada	 tahapan	 produksi,	 misalnya	
mobil murah atau televisi, akan lebih menguntungkan me-
nge na kan pajak pada tahapan ini, karena pengenaan pajak se-
cara selektif pada tingkatan eceran akan sangat sulit. Dalam 
situasi lain (misalnya bahan kain yang digunakan untuk pakai-
an	mewah	atau	pakaian	murah),	identifikasi	produk	tidak	me-
mungkin kan. Pembedaan dalam situasi ini lebih berkaitan 
dengan	sifat	dari	produk	final	pada	tahapan	penjualan	eceran.	
Walaupun demikian, pandangan umum lebih condong kepada 
pengenaan pada tahapan penjualan eceran untuk diterapkan 
pada pajak penjualan umum dan tidak begitu sering digunakan 
pada pajak-pajak penjualan selektif.

Di negara-negara berkembang, pengenaan pajak pada tahapan 
produksi lebih menguntungkan karena cara ini akan mengurangi 
jumlah pembayar pajak yang harus ditagih pajaknya sehingga 
mempermudah administrasi. Selain itu, badan-badan usaha 
produksi cenderung lebih besar, lebih permanen, dan lebih 
memiliki pembukuan yang baik daripada badan-badan usaha 
eceran. Karakteristik-karakteristik ini memperbaiki kualitas 
untuk tujuan perhitungan pajak. Negara-negara berkembang 
dapat memperoleh hasil yang lebih baik dengan pajak penjual-
an yang dikenakan pada tahapan produksi karena jumlah 
titik penagihan pajak yang lebih sedikit, walaupun hal ini 
menimblkan dampak yang berbeda pada tingkatan penjualan 
eceran.

Saat Penjualan Eceran versus Pertambahan Nilai. Pertanyaan 
lebih lanjut adalah apakah pajak harus dikumpulkan dalam 
satu	kali	pengenaan	dan	pada	titik	penjualan	final	atau	apakah	
dikumpulkan secara bertahap dengan menggunakan prosedur 
nilai tambah. Dengan cara kedua, nilai produk dibagi dalam 
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potongan-potongan (nilai tambah pada setiap tahapan) di 
mana pajak dikenakan pada tahapan-tahapan sepanjang 
proses produksi. Walaupun ada perbedaan dalam teknik, 
basis nilai tambah dari pajak penjualan jenis konsumsi sama 
dengan basis penjualan eceran, hanya cara penagihannya yang 
berbeda. Pemilihan keduanya lebih didasarkan pada kemudah-
an administrasi. Penggunaan pendekatan beberapa tahapan 
dalam konteks pertambahan nilai harus dibedakan dengan 
yang sebelumnya dibahas dalam diskusi tentang pajak atas 
per putaran.

D. Pajak Pertambahan Nilai
Menurut sudut pandang ekonom, pajak pertambahan nilai 
yang diselenggarakan dengan benar akan ekuivalen dengan 
penerapan pajak dalam satu tahapan. Pajak pertambahan nilai 
bentuk pajak yang baru seperti pajak pengeluaran, pajak ini 
hanyalah pajak penjualan yang diadministrasikan dengan cara 
berbeda.

Nilai akhir sebagai Agregat dari Pertambahan Nilai
Mari kita lihat suatu produk, misalnya sepatu. Dengan mene-
lusuri ke berbagai tahapan produksi, kita akan mulai dengan 
peternak yang menjual kulit hewan kepada penyamak, pe-
nyamak menjual kulit bahan sepatu kepada produsen sepatu, 
produsen sepatu menjual sepatu kepada distributor utama, 
distributor utama menjual sepatu kepada toko eceran, yang 
akhir nya akan menjual sepatu tersebut kepada konsumen. 
Pada setiap tahapan, nilai barang meningkat dan harga jual 
juga meningkat sejalan dengan peningkatan nilai tersebut. 
Setiap kenaikan harga menunjukkan tambahan nilai pada 
setiap	 tahapan,	 dengan	 nilai	 atau	 harga	 final	 dari	 produk	
tersebut sama dengan jumlah kenaikan atau pertambahan 
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nilai pada seluruh tahapan. Suatu pajak yang dikenakan pada 
pertambahan nilai akan identik basisnya dengan suatu pajak 
yang	dikenakan	pada	nilai	final	dari	produk	tersebut.

E. Jenis Pajak Pertambahan Nilai
Ada tiga jenis pajak pertambahan nilai sesuai dengan basis 
GNP, NNP, dan konsumsi, tetapi hanya jenis konsumsi yang 
dapat diterapkan secara praktis.

Jenis GNP. Anggaplah	bahwa	semua	barang	dan	jasa	final	yang	
diproduksi dan dijual dalam suatu periode, yaitu GNP, menjadi 
subyek pajak penjualan umum. Pajak tersebut akan diberlakukan 
baik pada barang konsumsi maupun barang modal. Pajak ini 
akan dibayarkan oleh penjual ketika produk dijual kepada 
pembeli terakhir, baik oleh konsumen rumah tangga, oleh 
suatu perusahaan untuk menambah persediaan barangnya, atau 
oleh suatu perusahaan untuk pembelian barang-barang modal. 
Dengan GNP sebesar Rp1.170 trilyun, pajak dengan tarip 5% 
yang mencakup semua barang tersebut akan menghasilkan 
Rp58,5 trilyun pendapatan pajak bagi negara. Jumlah yang 
sama dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan nilai 
tambah, mengenakan pajak kepada setiap penjual dengan tarip 
5 persen dari nilai tambah, yaitu penerimaan kotor dikurangi 
dengan biaya pembelian barang setengah jadi dari produsen 
sebelumnya dalam lini produksi. Basis pajak pada setiap 
tahapan akan sama dengan penyusutan, pajak, bunga, laba dan 
biaya-biaya. Pajak ini akan merupakan bentuk yang paling 
komprehensif dari pajak pertambahan nilai dan dapat disebut 
sebagai pajak pertambahan nilai jenis GNP. Seperti yang telah 
dikemukakan sebelumnya, pajak ini ekuivalen dengan pajak 
penjualan yang diterapkan pada barang konsumsi dan barang 
modal.
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Jenis Penghasilan. Pendekatan nilai tambah ini, seperti 
yang telah dibahas sebelumnya, juga dapat digunakan untuk 
menyelenggarakan pajak penjualan pada produk neto. Anggap-
lah tujuannya adalah mengenakan pajak pada NNP, yang sama 
dengan GNP dikurangi cadangan untuk konsumsi modal atau 
penyusutan. Pajak seperti ini dapat dikenakan dalam bentuk 
beberapa tahapan dengan mengenakan pajak pada nilai bersih 
yang ditambahkan oleh setiap perusahaan, dengan nilai bersih 
didefinisikan	sebagai	penerimaan	kotor	dikurangi	nilai	bersih	
dari barang setengah jadi dan penyusutan. (Catatan: Pajak ini 
tidak dapat dikenakan sebagai pajak atas total nilai bersih dari 
barang pada saat penjualan terakhir dilakukan karena prosedur 
ini mengharuskan pencatatan biaya-biaya penyusutan yang 
di bebankan oleh semua produsen sepanjang lini produksi. 
Jadi, hanya pendekatan nilai tambah yang layak digunakan 
apabila pajak penjualan akan dikenakan pada produk neto). 
Hasil yang sama dapat diperoleh dengan menerapkan pajak 
peng hasilan umum karena basis suatu pajak produk neto dan 
pajak penghasilan pada dasarnya sama. Pajak pertambahan 
nilai jenis penghasilan berbeda dari jenis konsumsi dalam hal 
jenis penghasilan membolehkan perusahaan mengurangkan 
penyusut an sedangkan jenis konsumsi membolehkan perusaha-
an mengurangkan investasi bruto, yaitu pembelian barang-
barang modal.

Jenis Konsumsi. Basis untuk pajak pertambahan nilai jenis 
ini	 didefinisikan	 sebagai	 pendapatan	 bruto	 perusahaan	 di-
kurang nilai dari seluruh pembelian produk-produk setengah 
jadi (bahan mentah dan barang dalam proses) dan juga 
pengeluaran modalnya atas pabrik dan peralatan-perakatan. 
Dengan membolehkan setiap perusahaan untuk mengurangkan 
pengeluaran modalnya, yang tersisa hanyalah nilai dari output 
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barang konsumsi saja. Pajak seperti ini akan sama dengan 
pajak penjualan eceran umum atas barang konsumsi, dengan 
perbedaan hanya pada prosedur administrasi saja.

Tabel 6.1: Ilustrasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

PERUSAHAAN
A B C Ekonomi

Pendapatan
01. Penjualan barang 

konsumsi
02. Penjualan produk 

setengah jadi
03. Penjualan barang 

modal
04. Jumlah total

-

120

-

120

70

145

100

315

151

-

100

151

221

265

100

Biaya
05. Upah, bunga, laba, 

dsb. 
06. Pembelian produk 

setengah jadi
07. Penyusutan
08. Jumlah total

100

-

20
120

80

120

15
215

90

45

16
151

270

165

51

Biaya Modal
09. Pembelian barang-

barang modal
- - 100 100
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Basis-basis pajak
10. Basis konsumsi (baris 

04 dikurangi baris 06 
dikurangi baris 09)

11. Basis penghasilan 
(baris 04 dikurangi 
baris 06 dikurangi 
baris 07)

12. Basis GNP 
Perhitungan 
Pendapatan Nasional
13. Konsumsi
14. Plus Investasi
15. GNP
16. Minus Penyusutan
17.  NNP atau Pendapatan 

Nasional

120

100

120

-
-

-
-
-

195

180

95

-
-

-
-
-

6

90

106

-
-

-
-
-

321

370

321

221
10
0

321
5
1

270

(Tabel ini menunjukkan perhitungan ketiga basis dengan 
meng gunakan metode yang disebut metode pengurangan. 
Alter natif lainnya yang dapat digunakan adalah metode pe-
nam bah an. Untuk basis penghasilan, perhitungan dengan 
metode pe nambahan adalah dengan cara menambahkan 
semua pem bayaran kepada berbagai faktor yang dinyatakan 
pada baris 05. Basis GNP dihitung dengan cara menambahkan 
pembayaran-pembayaran kepada faktor dengan penyusutan 
(baris 05 dan 07). Basis konsumsi ditentukan dengan me-
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nambah kan pembayaran-pembayaran kepada faktor dengan 
pe nyusutan (baris 05 dan 07) kemudian dikurangi dengan 
pem belian barang modal (baris 09). Jadi metode penambahan 
langsung menghasilkan angka pada pajak pertambahan nilai 
jenis penghasilan tetapi agak membingungkan pada pajak per-
tambah an nilai jenis konsumsi).

Basis konsumsi, seperti yang ditunjukkan pada baris 10, di-
hitung untuk setiap perusahaan dengan mendapatkan angka 
pen jualan nya dan dikurangi dengan pembelian barang-barang 
se tengah jadi dan barang-barang modal (baris 06 dan 09). 
Basis penghasilan, seperti yang ditunjukkan pada baris 11, 
dihitung untuk setiap perusahaan dengan cara penjualan di-
kurangi dengan biaya barang-barang setengah jadi dan pe-
nyusut an (baris 06 dan 07). Basis GNP, seperti yang di tunjuk-
kan pada baris 12, akan sama dengan penjualan total (baris 04) 
dikurangi pembelian barang-barang setengah jadi (baris 06). 
Penjumlahan basis-basis pada setiap perusahaan ini meng-
hasilkan basis-basis untuk seluruh ekonomi, seperti yang di-
tunjuk kan pada kolom terakhir. Jumlah total basis-basis ini 
sama dengan nilai dari konsumsi, pendapatan nasional, dan 
GNP yang ditentukan dalam perhitungan pendapatan nasional.

Metode Penagihan
Bila kita melihat jenis konsumsi dari pajak pertambahan nilai, 
kita akan menghitung basis pajak untuk setiap perusahaan ada-
lah penjualan dikurangi dengan pembelian-pembelian barang-
barang setengah jadi dan barang modal. Bila perhitungan 
pajak telah selesai, ada dua cara untuk menagihnya. Pertama, 
di kenal dengan nama metode perhitungan, yaitu metode 
yang meminta perusahaan membayar pajak atas basis yang 
telah dihitung tersebut. Kedua, metode faktur, yaitu metode 
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yang meng haruskan perusahaan menghitung pajak brutonya 
dengan mengalikan tarip pajak terhadap total penjualan dan 
meng kreditkan atas pajak bruto ini jumlah yang sama dengan 
pajak yang telah dibayarkan oleh para pemasok yang barang-
barang setengah jadi dan barang-barang modalnya dibeli oleh 
perusahaan. Dengan membuat aturan bahwa kredit pajaknya 
bergantung pada penyajian bukti setor pajak yang dilakukan 
oleh para pemasok, metode faktur memiliki elemen ketaatan 
karena setiap pembeli akan meminta salinan dari bukti setor 
tersebut. Metode ini cocok di negara yang ketaatan pajaknya 
rendah.

Simpulan
Kita telah melihat bahwa pajak pertambahan nilai jenis 
konsumsi memiliki basis yang sama dengan pajak penjualan 
ecer an dengan cakupan yang sama. Bila demikian, mengapa 
harus ada perbedaan pendapat yang cukup tajam mengenai 
mana diantara kedua pajak ini yang lebih baik?

Satu perbedaan berkaitan dengan persoalan politik dari kedua 
pajak ini. Pendukung pajak pertambahan nilai merasa bahwa 
pajak ini tampak berbeda sehingga tidak terkontaminasi repu-
tasi buruk dari pajak penjualan eceran, yang mungkin saja 
men jadi atau tidak menjadi masalah. Jika pajak bruto penge-
cer disajikan sebagai bagian terpisah dari harga-harga bagi 
para konsumen, konsumen akan menyadari adanya pajak 
pada kedua pendekatan ini. Selain pertimbangan politis, ada 
be berapa perbedaan teknis dalam implementasi yang cukup 
penting.

Dalam pajak penjualan eceran, jumlah pembayar pajak lebih 
rendah daripada dalam pajak pertambahan nilai, sehingga 
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memudahkan administrasi karena para pengecer dapat diakses 
secara efektif. Di negara maju yang usaha ritelnya sudah 
mapan, hal ini mudah dilakukan, tetapi di negara berkembang 
di mana usaha ritelnya umumnya usaha kecil, pajak penjualan 
eceran tidak akan efektif. Dalam pajak pertambahan nilai, 
pengecualian barang-barang modal dapat dilakukan dengan 
lebih efektif daripada dalam pajak penjualan eceran karena 
sulitnya menelusuri penggunaan barang-barang yang dibeli 
dari para pengecer. Selain itu, dengan menggunakan metode 
faktur, pajak pertambahan nilai memiliki elemen ketaatan 
yang tidak dimiliki dalam pajak penjualan eceran.

Distribusi Beban Pajak
Pajak penghasilan memiliki peringkat yang tinggi dalam hal 
keadilan karena dikenakan sebagai suatu pajak pribadi yang 
berusaha mencapai kemampuan membayar dari wajib pajak. 
Hal yang sama tidak berlaku untuk pajak penjualan dan cukai. 
Karena tidak dibebankan secara pribadi, pajak-pajak ini tidak 
memberikan aturan mengenai kemampuan untuk membayar.

Cukai
Pada diskusi kita sebelumnya tentang tax incidence dari pajak 
pen jualan, kita menyimpulkan bahwa distribusi beban pajak 
ber dasarkan kelompok penghasilan didominasi dari sisi peng-
guna an, yaitu berdasarkan pola pengeluaran konsumsi atas 
produk yang dipajaki. Beban dari pajak atas barang-barang 
kebutuhan sehari- hari cenderung regresif, sedangkan beban 
dari pajak atas barang-barang mewah cenderung progresif. 
Karena sebagian besar cukai dikenakan atas barang-barang 
konsumsi masal, seperti minuman beralkohol dan rokok, 
beban nya cenderung regresif. Selain itu, cukai bersifat 
diskrimi natif di antara konsumen dengan penghasilan yang 
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sama tetapi dengan preferensi yang berbeda. Oleh karena itu, 
cukai memiliki peringkat yang rendah dalam hal keadilan 
horizontal dan vertikal. Dan juga, karena hanya dikenakan 
pada barang-barang tertentu, cukai akan menimbulkan biaya 
efisiensi	yang	lebih	besar	daripada	pajak	yang	lebih	umum.

Dengan keterbatasan-keterbatasan seperti ini, mengapa cukai 
tetap digunakan? Pertanyaan ini dijawab dengan memper-
timbang kan jenis barang yang dikenakan cukai. Cukai umum-
nya dikenakan kepada barang-barang konsumsi massal yang 
di pandang kurang baik untuk dikonsumsi, seperti rokok dan 
minum an beralkohol. Cukai juga dikenakan dalam rangka me-
minimal kan dead weight loss, tetapi hal ini belum menjadi 
kebijakan yang telah diterapkan.

Pajak Penjualan Umum
Pajak penjualan umum dalam bentuk pajak penjualan eceran 
atas barang-barang konsumsi pada dasarnya sama dengan pajak 
umum bertarip tetap atas pengeluaran konsumen. Bila dilihat 
dari keadilan horizontal, suatu pajak penjualan umum akan 
adil bila indeks keadilan dinyatakan dalam bentuk konsumsi 
tetapi akan tidak adil bila indeksnya dinyatakan dalam bentuk 
penghasilan. Keluarga-keluarga dengan penghasilan yang 
sama mungkin saja memiliki tingkat konsumsi (menabung) 
yang berbeda karena faktor usia atau faktor-faktor lainnya. 
Keluarga-keluarga seperti itu akan membayar jumlah pajak 
yang berbeda, sehingga melanggar keadilan horizontal dalam 
bentuk penghasilan.

Bila dipandang dari keadilan vertikal, suatu pajak penjualan 
umum akan proporsional berkenaan dengan tingkat konsumsi 
tetapi akan regresif berkenaan dengan tingkat penghasilan, 
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karena konsumsi dalam persentase atas penghasilan menurun 
(menabung dalam persentase atas penghasilan naik) sejalan 
dengan kenaikan penghasilan. Pola ini kurang regresif bila 
dihitung dalam jangka waktu seumur hidup dan bukannya 
tahunan. Bila dihitung dalam jangka waktu seumur hidup, 
penghindaran atas pajak penjualan hanya dapat dilakukan 
dengan melalui warisan. Perlu dicatat pula bahwa sifat regresif 
dari	pajak	penjualan	telah	dimodifikasi	dengan	mengecualikan	
beberapa produk konsumsi massal, seperti makanan.

Pajak Pengeluaran Wajib Pajak Pribadi
Walaupun telah mengecualikan beberapa produk konsumsi 
massal, pendekatan tradisional atas pajak konsumsi baik melalui 
cara selektif (cukai) maupun pajak penjualan umum (PPN 
bila di Indonesia) tetap bersifat regresif karena pengeluaran 
konsumsi dalam persentase penghasilan cenderung menurun 
sejalan dengan peningkatan penghasilan.Oleh karena itu, 
dalam perkembangan historis, pajak penjualan dipandang 
sebagai pajak yang progresif dan pajak penjualan dipandang 
sebagai pajak regresif. Dengan demikian, pendukung pajak 
penghasilan cenderung berasal dari pendukung progresivitas 
pajak, sedangkan pendukung pajak penjualan cenderung 
berasal dari penentang progresivitas pajak.

Akan tetapi, tidak ada dasar logika yang tepat pada kedua 
basis pajak yang mengharuskan keduanya sama. Perbedaan 
progresivitas di antara kedua jenis pajak ini muncul karena 
pajak penghasilan telah dikembangkan dalam kerangka pajak 
pribadi, sedangkan pajak konsumsi telah ditetapkan sebagai 
kerangka dalam pendekatan nonpribadi atau in rem dari pajak 
penjualan. Penggunaan suatu jenis pajak pribadi dari pajak 
pengeluaran akan menghilangkan perbedaan ini dan membuat 
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pe majak an atas konsumsi menjadi bersifat pribadi dan 
progresif. Pajak seperti ini pernah dicobakan di India dan Sri 
Lanka, tetapi pengenaan pajak ini dalam situasi modern belum 
pernah ada. Pajak ini merupakan ide yang baru dan menarik 
dan telah banyak mendapatkan dukungan dari para akademisi 
didunia perpajakan. Berikut ini pembahasan teknis apabila 
pajak ini diterapkan.

Penentuan Konsumsi Kena Pajak
Apabila konsumsi digunakan sebagai indeks atas kemampuan 
untuk membayar, semua yang telah dikemukakan sebelumnya 
tentang	keinginan	untuk	suatu	definisi	global	dari	basis	pajak	
peng hasilan berlaku juga. Semua konsumsi harus dimasukkan 
kedalam basis pajak dan kewajiban pajak para wajib pajak 
tidak dipengaruhi oleh pola tertentu dari pengeluaran kon-
sumsi mereka. Analogi dengan pajak penghasilan, wajib 
pajak akan menentukan konsumsinya pada suatu tahun pajak, 
kemudian akan mengurangkan konsumsi tidak kena pajak 
yang di perbolehkan, dan menerapkan tarip pajak progresif 
kepada jumlah sisanya yang merupakan konsumsi kena pajak.

Ide ini tampaknya sederhana, tetapi belum diketahui bagaimana 
konsumsi kena pajak dapat ditentukan dalam kenyataannya. 
Perhitungan dengan menambahkan pengeluaran rupiah 
untuk konsumsi individu bukan merupakan pendekatan yang 
mungkin. Kemungkinan yang lain adalah dimulai dari peng-
hasil an dan mengurangkannya dengan jumlah tambahan 
tabung an. Untuk mendapatkan angka konsumsi, jumlah 
tambah	an	tabungan	harus	didefinisikan	sebagai	tabungan	neto	
(tambah an tabungan dikurangi penarikan tabungan), atau pe-
nam bah an atas kekayaan bersih. Hal ini akan menjadi tugas 
yang sangat berat. Cara yang paling baik dan yang paling 
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mungkin untuk menentukan konsumsi tahunan wajib pajak 
adalah dengan menggunakan cara berikut:

Saldo bank dan uang pada awal tahun
1. + penerimaan uang
2. + tambahan pinjaman bersih (pinjaman baru dikurangi 

pembayaran pinjaman atau memberikan pinjaman)
3. – investasi bersih (biaya pembelian aset-aset dikurangi 

hasil dari aset-aset yang dijual)
4. – saldo bank dan uang pada akhir tahun
5. = konsumsi untuk tahun berjalan.

Konsumsi dalam cara ini akan diperoleh dari perubahan dalam 
saldo bank dan uang dan arus penerimaan dan pembayaran-
pembayaran nonkonsumsi selama tahun berjalan. SPT harus 
digunakan untuk membuat wajib pajak menyatakan jumlah-
jumlah tersebut (dengan dirinci) seperti pelaporan penghasilan 
dalam pajak penghasilan.

Konsep penerimaan yang digunakan dalam skedul perhitungan 
diatas	 sama	 dengan	 penghasilan	 yang	 didefinisikan	 dalam	
pajak penghasilan, disesuaikan dengan mengecualikan 
capital gain tetapi memasukkan imputed rent dari rumah-
rumah yang dihuni pemiliknya dan juga warisan dan hadiah 
yang diterima. Walaupun konsumsi rumah akan dimasukkan 
dengan cara memasukkan komponen imputed rent, pembelian 
barang-barang konsumsi jangka panjang (seperti mobil), akan 
diperlakukan sebagai konsumsi tahun berjalan, dengan mem-
bolehkan penggunaan tarip merata untuk menghindari ketidak-
adilan.

Dalam beberapa hal, pendekatan ini lebih sederhana daripada 
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yang dipakai dalam pajak penghasilan. Dilema dalam mem-
perlakukan capital gain yang belum direalisasikan akan tidak 
ada. Jika aset dijual, hasil yang diterima akan masuk ke dalam 
basis pajak kecuali dikurangi dengan pembelian aset-aset lain 
atau kenaikan dalam saldo-saldo aset. Dan juga, tidak ada ke-
butuhan untuk menentukan laba perusahaan. Dividen akan 
muncul sebagai penerimaan, dan capital gain yang belum di-
realisasikan, yang diperoleh dengan menahan laba, bukan hal 
yang relevan sampai realisasi terjadi dan hasilnya di salur kan 
kedalam konsumsi. Permasalahan sulit dari akuntansi pe-
nyusut	an	juga	akan	hilang.	Penyesuaian	terhadap	inflasi	hanya	
di perlukan untuk indeks tarip-tarip pajak, karena permasalahan 
yang lebih mengganggu berupa perubahan nilai-nilai nominal 
tidak akan muncul.

Akan tetapi, pajak pengeluaran akan memunculkan kesulitan-
kesulitan baru. Untuk alasan-alasan administratif dan lainnya, 
metode pemotongan pajak harus tetap diberlakukan, tetapi 
cara ini akan sangat sulit dalam pajak pengeluaran daripada 
dalam pajak penghasilan. Karena pemotongan pajak harus di-
lakukan terhadap penghasilan, suatu rasio yang ditetapkan se-
belumnya dari penghasilan terhadap konsumsi harus diterap-
kan. Selain itu, pemotongan pajak dalam sistem tarip yang 
gradual mempersulit penerapan karena tarip pajak yang 
tepat bergantung pada apakah penerimaan tersebut akan di-
belanjakan atau diinvestasikan kembali, suatu faktor yang 
sangat mengganggu dalam kasus penghasilan modal.

Permasalahan lainnya adalah pentingnya mencatat secara 
lengkap saldo- saldo kas pada awal tahun. Bila tidak dilakukan, 
konsumsi yang tidak dikenakan pajak akan dapat dilakukan 
oleh wajib pajak yang akan didanai nantinya dengan menarik 
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lebih banyak uang dari bank. Untuk memastikan peminjaman 
dipertanggungjawabkan, pemberi pinjaman diharuskan untuk 
melaporkan informasi mengenai pinjaman-pinjaman yang 
diberikan. Dengan demikian, pengecekan silang akan lebih 
banyak dilakukan. Hal yang sama juga diperlakukan untuk 
penjualan-penjualan aset. Untuk tujuan ini, wajib pajak di-
harus kan untuk melaporkan neraca atau daftar harta mereka 
dalam SPT.

Perlakuan atas Warisan dan Hibah
Dalam konsep pajak pengeluaran wajib pajak pribadi, ada 
suatu permasalahan khusus timbul karena penghasilan tidak 
digunakan untuk konsumsi tetapi akan diwariskan atau di hibah-
kan.	 Berdasarkan	 filosofi	 tambahan	 kemampuan	 ekonomis,	
pe nerimaan suatu warisan/hibah akan dimasukkan kedalam 
basis pajak penerima warisan/hibah. Akan tetapi, seperti yang 
telah dikemukakan sebelumnya, konsep penghasilan yang ber-
dasarkan tambahan kemampuan ekonomis memperlakukan 
secara diskriminatif terhadap konsumsi di masa depan. Pajak 
ber dasarkan konsumsi, memberikan perlakuan yang sama 
dengan menerapkannya pada nilai tunai konsumsi sehingga 
beban pajak tidak dipengaruhi oleh faktor waktu. Tetap saja, 
per lakuan terhadap warisan/hibah masih menimbulkan tanda 
tanya.

Seorang pembayar pajak dapat menghindari pajak apabila 
ia memutuskan sebagian penghasilannya digunakan sebagai 
warisan/hibah. Apabila penerima warisan/hibah tidak mem-
belanja kan nya, penghasilan tersebut tetap tidak dikenakan 
pajak. Cara terbaik untuk mengatasi penghindaran pajak ini 
adalah dengan memasukkan warisan/hibah sebagai basis pajak 
pe ngeluaran. Dengan demikian, basis pajak yang adil bukannya 
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konsumsi saja tetapi semua penggunaan penghasilan, baik itu 
untuk konsumsi ataupun untuk diwariskan.

Evaluasi
Penggunaan pajak pengeluaran wajib pajak pribadi akan 
meningkatkan kualitas perpajakan konsumsi karena 
memungkinkan penerapan prinsip kemampuan untuk 
membayar dan menghilangkan sifat regresif yang melekat 
pada pajak penjualan umum. Walaupun pajak pengeluaran 
berbasis konsumsi merupakan cara yang lebih baik, akan 
tetapi ada dua pertanyaan yang harus dijawab yaitu basis mana 
yang lebih baik (penghasilan atau konsumsi) dan bagaimana 
memperlakukan warisan/hibah. Dalam hal kegiatan menabung 
berupaya didukung dengan sistem pajak yang ada, pendekatan 
pajak pengeluaran lebih disukai daripada pemberlakuan 
pengecualian secara sepotong-potong dalam sistem pajak 
penghasilan.

Penggantian pajak penghasilan dengan pajak pengeluaran 
akan menyederhanakan beberapa hal penting, terutama yang 
berkaitan	 dengan	 permasalahan	 inflasi.	 Akan	 tetapi,	 peng-
ganti an ini juga akan menimbulkan kesulitan-kesulitan baru 
seperti masalah pemotongan pajak. Pajak pengeluaran juga 
tidak akan menghilangkan perlakuan-perlakuan khusus dan 
loophole yang selama ini ada pada pajak penghasilan.
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A. Alasan-Alasan Pengenaan Pajak Atas Kekayaan
Argumen atas pengenaan pajak kekayaan didasarkan pada ke-
manfaatannya dan kemampuan untuk membayar, akan tetapi 
kedua alasan ini tidak pernah dapat menjelaskan mengapa 
hanya pajak atas bumi dan bangunan saja yang diberlakukan. 
Per timbangan manfaat mengarah pada pemberlakuan pajak 
bumi dan bangunan jenis in-rem sedangkan pertimbangan 
ke mampuan untuk membayar mengarah pada pemberlakuan 
pajak kekayaan wajib pajak pribadi.

Alasan Manfaat Pajak atas Kekayaan
Alasan pengenaan pajak kekayaan atas dasar manfaat adalah 
bahwa layanan-layanan publik meningkatkan nilai dari bumi 
dan bangunan dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh pe-
milik nya. Dalam bentuknya yang paling umum, argu men tasi 
dukungan ini dapat diturunkan dari teori Locke yang me-
nyata kan bahwa negara adalah pelindung bumi dan bangunan, 
yang dinyatakan pada akhir abad ke-17. Salah satu dari fungsi 
dasar suatu negara, sebagaimana pendapat para ahli teori 

BAB VII
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hukum alam, adalah pelindung kekayaan; dan oleh karenanya 
pemilik kekayaan membayar kepada negara untuk biaya-biaya 
negara tersebut. Logikanya, basis pajaknya adalah seluruh 
kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Atau lebih tepat lagi, 
basis	 pajaknya	 akan	 didefinisikan	 sebagai	 kekayaan	 bersih,	
yaitu kekayaan wajib pajak dikurangi dengan kewajibannya. 
Demikian juga, berdasarkan konsep ini, pendapatan dari pajak 
harus dibatasi hanya sebesar biaya yang diperlukan untuk 
melaksanakan layanan perlindungan, seperti biaya penegakan 
hukum, administrasi perundang-undangan dan administrasi 
pengadilan. Walaupun berapa besarnya biaya tersebut masih 
dapat diperdebatkan, yang pasti tidak semua biaya dari fungsi 
negara harus diperoleh dari pengenaan pajak ini. Penggunaan 
pajak kekayaan untuk mendanai pendidikan, misalnya, tidak 
memiliki dasar yang rasional.

Penerapan	 aturan	 kemanfaatan	 yang	 lebih	 spesifik	 lagi,	 ter-
utama berkaitan pada tingkat lokal, mengharuskan pemilik 
ke kayaan membayar untuk layanan-layanan khusus yang me-
ningkatkan nilai dari kekayaan. Pembangunan trotoar, misal-
nya, meningkatkan nilai gedung dibelakang trotoar tersebut, 
demikian juga perlindungan khusus oleh polisi pada daerah-
daerah tertentu. Dalam kasus-kasus tertentu, manfaat khusus 
yang dinikmati oleh setiap kekayaan dapat diukur dengan 
suatu indeks seperti panjang jalan di depannya atau lokasinya. 
Dalam kasus-kasus lain, manfaat yang dinikmati harus di-
perkira kan secara relatif terhadap nilai dari kekayaan. Hal ini 
meng indikasikan bahwa suatu pajak khusus dapat dikenakan 
untuk mendanai suatu layanan tertentu. Cara pengenaan 
seperti ini sangat tepat dikenakan pada tingkatan lokal untuk 
men danai layanan-layanan khusus tadi.
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Alasan Kemampuan Membayar Pajak
Dalam kaitannya dengan kemampuan untuk membayar pajak, 
asal mula dari pajak kekayaan harus dilihat dari konteks se-
jarah nya. Pada masa lalu, kepemilikan harta tak bergerak dan 
harta bergerak (seperti hewan ternak) merupakan indeks yang 
paling mudah untuk menentukan kemampuan untuk mem-
bayar. Sebagian besar pajak yang dipungut oleh negara di-
terima dalam bentuk barang, sehingga pendapatan uang seperti 
yang digunakan sekarang akan merupakan indeks yang me-
nyesatkan. Akan tetapi, dalam kondisi modern di mana peng-
hasilan sebagian besar diterima dalam bentuk uang, kekayaan 
lebih sulit diukur daripada penghasilan. Berdasarkan situasi 
ini, dapatkah pajak kekayaan dapat dibenarkan untuk alasan 
ke mampuan untuk membayar?

Berdasarkan diskusi sebelumnya, ada dua simpulan yang di-
ambil. Penggunaan penghasilan sebagai indeks kesetaraan, 
tidak diperlukan lagi pajak kekayaan sebagai pelengkap apabila 
penghasilan	 tersebut	 didefinisikan	 sebagai	 secara	 kompre-
hensif mencakup seluruh tambahan kemampuan ekonomis. 
Akan tetapi dalam praktiknya tidak semua penghasilan 
dapat dicakup sehingga memunculkan kebutuhan akan pajak 
kekayaan. Juga dalam hal konsep pajak atas konsumsi, pajak 
tambah an atas kekayaan dapat dibenarkan karena alasan pe-
numpuk kan kekayaan. Oleh karena itu, jika kekayaan dipajaki 
karena kemampuan untuk membayar, yang diperlukan bukan-
lah pajak atas kekayaan tetapi pajak atas kekayaan besih wajib 
pajak pribadi.

Alasan Pengendalian Sosial
Pajak atas kekayaan dapat dibenarkan dengan alasan untuk 
pengendalian sosial. Konsekuensi sosial dari ketidakmerataan 
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dalam distribusi kekayaan berbeda dengan konsekuensi sosial 
dari ketidakmerataan dalam distribusi konsumsi, dan karenanya 
masyarakat perlu menanganinya secara terpisah. Untuk tuju-
an ini, suatu pajak progresif atas kekayaan dan bukannya atas 
penghasilan adalah instrumen yang tepat. Sebagaimana ber-
dasarkan pendekatan kemampuan untuk membayar, indi kasi-
nya	 adalah	 juga	 pajak	 pribadi	 dan	 definisi	 kekayaan	 se	cara	
global.	Bedanya,	basisnya	lebih	tepat	didefinisikan	se	bagai	ke-
kayaan kotor daripada kekayaan bersih karena kekaya an kotor 
lebih menunjukkan cakupan kendali ekonomis yang diperoleh 
oleh pemiliknya.

B. Pajak atas Tanah
Pengenaan pajak khusus atas tanah yang terpisah dari kekayaan 
telah	 diusulkan	 berdasarkan	 alasan	 efisiensi	 dan	 keadilan.	
Karena pengembalian atas tanah adalah dalam bentuk rente 
ekonomis (yaitu suatu tingkat pengembalian dari suatu faktor 
produksi dalam penawaran yang tidak elastis), tanah dapat 
dipajaki tanpa menimbulkan suatu excess burden. Pajak atas 
tanah juga dapat digunakan untuk mendorong penggunaan 
tanah yang lebih intensif. Selain itu, kenaikan nilai tahan dapat 
dipandang sebagai peningkatan kekayaan yang tidak adil, 
seperti yang dikemukakan oleh Henry George dalam bukunya 
Progress and Poverty.

Struktur dan Basis Pajak Atas Kekayaan di Indonesia (Pajak 
Bumi dan Bangunan)
Jenis pajak atas kekayaan yang berlaku di Indonesia adalah 
pajak atas bumi (tanah) dan bangunan. Sebelum reformasi 
perpajakan tahun 1983, peraturan yang berkaitan dengan pajak 
atas tanah dan bangunan ini adalah Undang-Undang Nomor 
11 PRp1959 untuk pajak atas tanah yang tunduk pada hukum 
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adat, Ordonansi Verponding Indonesia 1923 dan Ordonansi 
Verponding 1928 untuk pajak atas tanah yang tunduk pada 
hukum Belanda (Barat), dan Ordonansi Pajak Rumah Tangga 
1908 untuk pungutan-pungutan lain daerah atas tanah dan 
bangunan.

Setelah reformasi pajak, dasar hukum yang mengatur pajak 
atas bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 
tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994.

Basis Pajak, Tarip Nominal, Rasio Penilaian dan Tarip 
Efektif
Yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi 
mencakup permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di 
bawahnya, yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta 
laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik 
yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau 
perairan, meliputi jalan lingkungan yang terletak dalam suatu 
kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, 
tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, dan 
fasilitas lain yang memberikan manfaat. Beberapa objek pajak 
dikecualikan dari pengenaan pajak, yaitu:
- Objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani 

kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, 
pen didikan dan kebudayaan nasional, yang tidak di-
maksud kan untuk memperoleh keuntungan.

- Objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan 
purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu.

- Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, 
dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
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- Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik 
dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

- Objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan 
organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan.

Basis pajak untuk objek-objek pajak ini adalah harga pasar 
wajar atau harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli 
yang terjadi secara wajar. Karena harga ini sulit didapat, yang 
sering dilakukan adalah menggunakan harga objek lain yang 
sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai pengganti. Pada 
praktiknya, basis pajak ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
setiap tiga tahun sekali, kecuali untuk daerah yang mengalami 
perkembangan pembangunan yang cepat, penetapannya 
dilaku kan setiap tahun.

Dari basis pajak ini tidak seluruhnya akan diterapkan PBB. 
Basis yang akan diterapkan pajak serendah-rendahnya 20% 
dan setinggi-tingginya 100%, bergantung pada jenis objek 
pajaknya. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 74 
tahun 1998, hanya 40% dan 20% dari basis pajak saja yang 
akan dikenakan. Pada umumnya, pengenaan tarip pajak hanya 
akan dikenakan sebesar 20% dari basis pajak kecuali untuk 
objek-objek pajak tertentu, yaitu:
- Objek pajak perumahan yang WP-nya perseorangan 

dengan basis pajak sama dengan atau di atas Rp1 milyar, 
tidak berlaku untuk PNS, ABRI, Pensiunan Janda/Duda 
yang semata-mata dari gaji/uang pensiun.

- Objek pajak perkebunan yang luasnya sama dengan atau 
lebih dari 25 Ha yang dikuasai BUMN dan Badan Usaha 
Swasta.

- Objek pajak kehutanan, termasuk areal blok tebangan 
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dalam kegiatan Pemegang HPH, Hak Pemungutan Hasil 
Hutan dan Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu.

Tarip pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5 persen 
yang merupakan tarip tunggal. Dengan demikian, tarip efektif 
PBB yang berlaku sekarang ini secara nasional adalah 1 persen 
dan 2 persen.

Nilai Pasar versus Penghasilan sebagai Basis Penilaian
Ada satu pertanyaan mendasar dalam pajak atas kekayaan 
yaitu bagaimana mengukur nilai kekayaan. Apakah kekayaan 
tersebut diukur dengan nilai jualnya atau nilai sewanya dan 
apakah nilai yang digunakan adalah nilai aktual atau nilai 
potensialnya? Negara-negara tertentu, seperti Amerika Serikat 
dan Indonesia, menggunakan harga jual atau harga pasar 
sebagai nilai kekayaan, sedangkan negara-negara lain, seperti 
Inggris, menggunakan penghasilan sewa aktual yang diperoleh 
dari harta tersebut. Jika pasar yang sempurna tersedia dan 
penggunaan optimal terjadi, perbedaan ini akan hilang karena 
harga jual dari kekayaan akan sama dengan nilai kapitalisasi 
dari penghasilan aktual yang juga akan sama dengan potensi 
penghasilannya. Dalam kenyataannya, hal ini tidak terjadi.

Jika kekayaan kurang didayagunakan, pengenaan pajak 
berdasarkan basis penghasilan akan menyajikan nilainya terlalu 
rendah, suatu faktor yang sangat penting bagi negara-negara 
berkembang. Perbedaan lainnya antara pendekatan nilai pasar 
dan pendekatan penghasilan muncul dari perbedaan dalam risiko. 
Satu kekayaan dengan penghasilan tahunan sebesar Rp100 
juta dapat memiliki nilai pasar sebesar Rp500 juta, sedangkan 
kekayaan lainnya dengan penghasilan yang sama dapat memiliki 
nilai pasar dua kali lipat. Penghasilan dikapitalisasi dengan 
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tingkat bunga yang berbeda karena ada nya premi risiko yang 
harus dibebankan pada kekayaan yang pertama. Kasus-kasus ini 
dapat terjadi dalam kondisi ekonomi yang melesu pada daerah-
daerah bisnis yang menyebabkan kekayaan-kekayaan pada 
daerah ini memiliki tingkat hasil yang tinggi atas penghasilan 
bila dibandingkan secara relatif terhadap nilai pasarnya. Basis 
pengenaan pajak yang paling baik pada kondisi seperti ini adalah 
pendekatan nilai pasar karena memperhitungkan perbedaan 
tingkat risiko atas kekayaan-kekayaan tersebut.

Walaupun penilaian dengan menggunakan nilai jual lebih di-
sukai, seringkali tidak terjadi frekuensi penjualan rumah-rumah 
sejenis yang cukup untuk memberikan basis evaluasi nilai 
jual. Penilaian dengan perkiraan, berdasarkan jenis rumah dan 
lokasinya, terpaksa digunakan. Pada negara-negara tertentu, 
telah dikembangkan prosedur yang canggih untuk melakukan 
evaluasi atas nilai jual dengan menggunakan persamaan 
regresi yang berisi sejumlah variabel, yang mengaitkan nilai 
rumah terhadap berbagai karakteristik. Prosedur seperti ini 
memiliki keunggulan dalam hal memungkinkan dilakukannya 
penyesuaian atas nilai tanah dan bangunan lebih sering lagi, 
suatu	hal	yang	sangat	penting	dalam	periode	inflasi.

Tanah versus Bangunan sebagai Komponen Basis
Pajak kekayaan dikenakan atas nilai pasar suatu real estate 
tanpa membedakan apakah dikenakan pada komponen tanah 
atau komponen penyempurnaan tanah (bangunan). Dalam 
sudut pandang ekonomi, pembendaan ini penting sekali karena 
berkaitan dengan pembebanan pajak.

Karena penawaran atas tanah jumlahnya tetap, pengenaan 
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pajak atas rente tanah atau mengenakan pajak atas nilai tanah 
(yang menunjukkan nilai kapitalisasi dari rentenya) telah lama 
diakui sebagai suatu bentuk pemajakan yang paling kecil 
kemungkinannya menghambat insentif untuk menginvestasi-
kan pada penyempurnaan tanah (bangunan). Selain itu, ke-
untung an yang timbul dari kenaikan nilai tanah karena per-
tumbuh an populasi dan pendapatan dapat dipandang sebagai 
laba yang tidak diinginkan secara sosial.

Dalam praktiknya, pengenaan pajak terjadi sebaliknya. Pada 
kota-kota besar negara maju, pengenaan pajak atas penyem-
purnaan tanah telah menghambat investasi seperti itu, terutama 
investasi untuk rumah-rumah murah.

Circuit Breaker
Pajak kekayaan atas rumah tinggal dipandang sebagai beban 
bagi penduduk yang berusia tua. Sejumlah besar pemilik rumah 
yang berpenghasilan rendah adalah orang-orang tua. Beberapa 
aturan telah dikembangkan di berbagai negara untuk menye-
dia kan pengurangan beban pajak kepada penduduk berusia tua 
dan keluarga dengan penghasilan rendah, yang disebut juga 
dengan circuit breaker.

Distribusi Beban Pajak Kekayaan
Beban atas pajak kekayaan merupakan hal yang kontroversial. 
Satu pandangan menyatakan bahwa pajak kekayaan merupakan 
pajak atas penghasilan modal, dikenakan dalam pasar-pasar 
yang kompetitif. Pandangan lain membedakan berdasarkan 
jenis pengenaan dan menempatkan lebih banyak pembahasan 
pada konsekuensi-konsekuensi dari ketidaksempurnaan pasar.
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C. Pajak Kekayaan sebagai Pajak atas Penghasilan 
Modal 

Bila Pajak Kekayaan dikenakan secara Nasional. Misalkan 
bahwa ada suatu pajak nasional atas semua barang modal. Pajak 
seperti ini dapat juga dipandang sebagai pajak atas penghasilan 
modal. Dengan asumsi pasar modal yang dan prosedur penilaian 
yang sempurna, suatu pajak sebesar 5 persen yang dikenakan 
atas nilai dari suatu aset dapat segera diterjemahkan sebagai 
suatu pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari 
aset tersebut. Misalkan aset tersebut memiliki nilai Rp100 juta 
dan memperoleh penghasilan tahunan sebesar Rp10 juta, yang 
sesuai dengan tingkat bunga pasar yang sebesar 10 persen. 
Hutang pajak berdasarkan pajak 5 persen atas nilai aset akan 
sebesar Rp5 juta. Bila dinyatakan dalam suatu persentase atas 
penghasilan aset, jumlah ini sama dengan 50 persen. Pajak 
sebesar 5 persen atas nilai aset (pajak kekayaan) adalah sama 
dengan pajak sebesar 50 persen atas penghasilan kekayaan 
(pajak penghasilan). Dengan menggunakan rumus umum, nilai 
dari suatu aset pada pasar modal yang sempurna ditentukan 
dengan persamaan Y = iV, sehingga V = Y/i, di mana V 
adalah nilai aset, Y adalah penghasilan tahunan, dan i adalah 
tingkat bunga pasar. Jika hasil yang sama akan diperoleh dari 
pajak kekayaan pada tingkat pajak tp dan suatu pajak atas 
penghasilan aset tersebut pada tingkat pajak ty, maka tpY/i = 
ty atau tp = ity.

Dalam suatu pasar di mana modal menghasilkan tingkat 
pengembalian sebesar 10 persen, kejadian pajak dari suatu 
pajak umum atas nilai aset modal yang dikenakan dengan 
tarip Rp5 juta per Rp100 juta nilai aset sama dengan kejadian 
pajak dari suatu pajak atas penghasilan dengan tarip 50 
persen. Dengan demikian, distribusi beban pajak pada pajak 
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umum atas penghasilan modal kembali berlaku. Dengan 
kejadian ditentukan terutama dari sisi sumber, pajak seperti 
itu akan mengurangi tingkat pengembalian bersih dari modal 
dan diserap oleh penerima penghasilan modal. Dengan 
pengecualian pada sisi terendah, penghasilan ini sebagai bagian 
dari total penghasilan akan meningkat besarnya sejalan dengan 
peningkatan, sehingga kejadian pajaknya progresif. Dalam 
jangka panjang, pengurangan dalam tingkat pengembalian 
bersih dari modal akan menekan persediaan modal, sehingga 
mengurangi produktivitas tenaga kerja di masa depan, yang 
juga karenanya akan mendapatkan tanggungan beban pajak.

Bila PBB dikenakan secara Lokal. Jika daerah dibebaskan 
untuk menentukan tarip atas pajak kekayaan, seperti yang 
berlaku di Amerika Serikat, maka kejadian pajak akan terjadi 
dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, 
modal yang diinvestasikan pada daerah-daerah bertarip tinggi 
tidak dapat bergerak dan pemiliknya harus menanggung beban 
pajak yang tinggi. Beban dari pajak atas penghasilan modal ini 
akan dikapitalisasi dan mengurangi nilai dari kekayaan. Hal 
ini juga berlaku pada bangunan dan tanah. Penerima beban 
pajak dalam jangka pendek adalah pemilik dari kekayaan 
lokal yang dikenai beban pajak yang lebih tinggi. Beban pajak 
diterima oleh pemilik yang memiliki kekayaan pada saat pajak 
tersebut dinaikkan. Mereka tidak dapat mengurangi beban 
pajak dengan menjual aset yang dipajaki.

Untuk mengilustrasikan fakta ini, kita mengasumsikan kembali 
bahwa tingkat pengembalian atas modal sebelum pajak adalah 
10 persen, sehingga suatu aset yang menghasilkan Rp10 juta per 
tahun memiliki nilai sebesar Rp100 juta. Sekarang asumsikan 
suatu daerah tempat aset tersebut mengenakan pajak kekayaan 
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sebesar Rp5 juta untuk setiap Rp100 juta nilai aset. Seperti 
yang telah dibahas sebelumnya, pajak ini sama dengan pajak 
penghasilan sebesar 50 persen. Penghasilan neto berkurang 
menjadi Rp5 juta, yang bila dikapitalisasikan pada tingkat 10 
persen akan menurunkan nilai aset menjadi sebesar Rp50 juta. 
Jika pemilik aset yang semula ingin menjual aset tersebut, ia 
harus menanggung kerugian pajak tersebut karena pembeli 
akan meminta suatu tingkat pengembalian sebesar 10 persen, 
sama dengan tingkat pengembalian investasi-investasi lain 
yang tersedia. Beban pajak jatuh pada pemilik aset mula-mula, 
yaitu pemilik aset sebelum pengenaan pajak tersebut. Pemilik 
berikutnya yang membeli aset tersebut akan melakukannya 
hanya pada harga yang lebih rendah sehingga tidak dibebani 
oleh pajak tersebut. Kerugiannya telah dikapitalisasikan dan 
tetap berada pada pemilik aslinya.

Dalam jangka panjang, bagian pajak yang menyatakan nilai 
dari tanah tidak berubah. Tanah tidak dapat dipindahkan, 
sehingga pemilik asli dari tanah pada daerah-daerah berpajak 
tinggi akan menderita kerugian permanen yang besarnya sama 
dengan bagiannya dalam pajak. Tidak ada perbedaan dalam 
jangka pendek dan jangka panjang. Karena kepemilikan tanah 
lebih banyak pada wajib pajak berpenghasilan tinggi, beban 
pajaknya bersifat progresif.

Situasinya berbeda apabila yang dikenakan pajak adalah 
modal. Modal yang diinvestasikan pada penyempurnaan 
tanah (bangunan) tidak akan melekat selamanya. Dalam 
jangka panjang, modal ini akan pindah dari daerah yang ber-
pajak tinggi ke daerah yang berpajak rendah. Pengeluaran pe-
me lihara an atas aset-aset tua akan berkurang dan investasi baru 
pada daerah berpajak tinggi akan menurun. Sejalan dengan 
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penurunan persediaan modal pada daerah berpajak tinggi dan 
kenaikan persediaan modal pada daerah berpajak rendah, tingkat 
pengembalian bruto atas modal pada daerah berpajak tinggi akan 
naik sedangkan tingkat pengembalian bruto atas modal pada 
daerah berpajak rendah akan turun. Pergerakan ini akan terus 
berlangsung sampai tingkat pengembalian bersih dari investasi 
pada daerah berpajak tinggi sama dengan tingkat pengembalian 
pajak daerah-daerah lain. Seperti situasi pada pajak perseroan, 
suatu pajak yang dikenakan pada modal dalam satu sektor 
ekonomi akan dibagi bebannya oleh semua pemilik modal.

Seberapa besar perpindahan modal dari daerah yang berpajak 
tinggi bergantung pada mobilitas keluar dari tenaga kerja. 
Jika tenaga kerja dapat berpindah dengan segera, tenaga 
kerja tersebut harus dibayar sebesar apa yang ia terima di 
tempat lain dan perpindahan modal akan semakin besar. Jika 
tenaga kerja tidak dapat berpindah, pajak akan dinyatakan 
dalam bentuk pengurangan upah. Karena tenaga kerja yang 
tidak terampil cenderung kurang mudah bergerak daripada 
tenaga kerja terampil, situasi seperti ini akan memunculkan 
pengaruh regresif. Bila tenaga kerja pada daerah berpajak 
tinggi cenderung merugi, tenaga kerja pada daerah berpajak 
rendah cenderung beruntung. Demikian juga, pemilik tanah 
dan pemilik modal lainnya. Pengaruh ini adalah yang 
paling penting bila dipandang dari perspektif suatu daerah 
khusus, walaupun secara nasional tidak berpengaruh terhadap 
distribusi beban pajak.

Beban di Dalam versus Beban di Luar. Pajak nasional dan 
lokal yang akan menjadi perhatian suatu daerah lokal hanya 
bagian yang akan terbeban bagi penduduknya dan bukan 
bagian yang menjadi beban penduduk daerah lain.
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Jadi misalkan suatu kekayaan yang berada pada daerah A 
dimiliki oleh penduduk daerah B. Akibatnya, beban jangka 
pendek akan berada pada individu luar tersebut sedangkan 
penduduk lokal menikmati free ride. Akan tetapi, penduduk 
lokal tidak akan menikmati hal ini dalam jangka panjang ketika 
modal dapat berpindah ke luar. Sekarang, penduduk lokal 
merasakan bahwa sewa meningkat dan upah turun sedangkan 
pihak luar mengalami keuntungan. Semakin besar perpindahan 
modal, semakin kecil pendapatan yang diperoleh dan semakin 
besar juga kenaikan sewa dan penurunan penghasilan yang 
dialami oleh penduduk yang berpajak tinggi. Tidak hanya 
penduduk lokal tidak mampu mengekspor beban pajak tersebut 
ketika ditagihkan, tetapi mereka juga mengalami kerugian 
terhadap pihak luar karena modal makin sedikit tersedia untuk 
mereka.

Kebijakan pajak lokal akan melibatkan suatu pilihan yang sulit 
antara (1) laba yang diperoleh dari pemindahan beban pajak 
kepada pihak luar melalui pemajakan atas modal yang dimiliki 
oleh orang asing dan (2) bahaya kerugian pada ekonomi 
lokal dari berpindahnya modal asing. Hal ini juga terjadi 
pada tingkatan internasional dalam hal perbedaan pajak antar 
negara.

Perbedaan Manfaat. Sebagaimana kenaikan dalam tarip pajak 
kekayaan akan mengurangi nilai dari kekayaan dan mendorong 
perpindahan modal ke luar, demikian pula penyediaan tambahan 
layanan publik akan meningkatkan nilai dari kekayaan dan 
menarik modal masuk. Sekolah atau layanan-layanan lokal 
yang lebih baik akan membuat suatu kota atau daerah menjadi 
tempat yang lebih menarik untuk ditinggali dan menjadi 
lokasi bisnis. Perbaikan ini akan meningkatkan permintaan 
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akan rumah dan bangunan, mendorong pada peningkatan 
nilai kekayaan, dan karenanya menimbulkan efek sebaliknya 
dari kenaikan tarip pajak kekayaan. Dengan demikian, 
manfaat-manfaat dari pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat 
dikapitalisasi tidak kurang dari beban pajaknya sehingga 
pengaruh kombinasi pajak dan pengeluaran akan menyebabkan 
nilai perumahan menjadi turun, tidak berpengaruh atau naik, 
bergantung pada bagaimana pendapatan pajak diperoleh dan 
apa penggunaannya.

Jika semua pajak kekayaan dikenakan dalam kesesuaian kuat 
dengan prinsip manfaat, kedua pengaruh tadi akan saling 
menghilangkan dengan nilai kekayaan tidak bergantung pada 
tarip pajak. Kenyataannya tidak demikian. Pajak kekayaan, 
seperti PBB, digunakan sebagai sumber pendapatan umum 
dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
yang manfaatnya tidak selalu sejalan dengan kontribusi pajak. 
Walaupun demikian, penyelidikan empiris menunjukkan 
bahwa nilai kekayaan berkaitan dengan pengeluaran dan juga 
perbedaan pajak, sehingga menyatakan secara jelas pentingnya 
mempertimbangkan kedua aspek tersebut.

Keadilan pengenaan PBB dan Pajak Penghasilan. Karena 
keberatan utama atas pajak kekayaan berasal dari pemilik 
rumah, mari kita bandingkan posisi mereka sebagai investor 
dalam jasa perumahan dengan posisi investor saham 
perusahaan, dengan mempertimbangkan tidak hanya pajak 
kekayaan, tetapi juga pajak penghasilan wajib pajak pribadi 
dan pajak penghasilan wajib pajak badan. Walaupun investor 
pada jasa-jasa perumahan akan membayar pajak lebih tinggi 
dalam kerangka pajak kekayaan, keseluruhan beban pajaknya 
masih lebih rendah daripada kombinasi ketiga pajak ini. Hasil 
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ini menunjukkan tambahan beban yang harus ditanggung oleh 
pemegang saham karena pajak penghasilan wajib pajak badan 
dan juga perlakuan yang lebih baik kepada pemilik rumah 
dalam kerangka pajak penghasilan wajib pajak pribadi.

D. Pola-Pola Alternatif
Bagian pajak yang dikenakan kepada tanah dapat segera di-
beban kan kepada pemilik tanah. Karena penawaran atas tanah 
bersifat tidak elastis dan tanah tidak dapat dipindahkan, tidak 
ada penghindaran atas pajak. Distribusi pembebanannya 
cende rung progresif.

Pajak yang dikenakan pada bangunan komersial dapat di pan-
dang sebagai sama dengan pajak penghasilan badan. Dalam 
kasus ini, kita dapat mengasumsikan suatu pasar yang tidak 
sempurna dan mempostulasikan bahwa sebagian dari pajak 
tersebut, misalkan separuhnya, dipindahkan kepada konsumen. 
Bagian dari distribusi beban pajak ini kemudian akan menjadi 
regresif.

Yang tersisa adalah pajak atas rumah tinggal. Sebagaimana 
masyarakat melihatnya, pajak ini dipandang sebagai pajak atas 
jasa-jasa konsumsi perumahan. Karena pengeluaran perumah-
an akan menjadi bagian yang semakin kecil sejalan dengan 
kenaikan skala penghasilan, pajaknya akan bersifat regresif. 
Bagaimana pandangan pajak ini, yang merupakan pajak atas 
pengeluaran perumahan, dapat direkonsiliasikan dengan 
interpretasi yang lebih awal, yaitu pajak atas penghasilan 
modal? Kunci dari teka teki ini terletak pada fakta bahwa 
perumahan dapat dipandang sebagai pos investasi, tetapi 
(dalam kasus perumahan yang ditinggali pemiliknya) juga 
dipandang sebagai barang konsumsi yang tahan lama. Karena 
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hal ini, pemilik yang menempati akan bersedia menerima sewa 
imputed yang lebih rendah pada perumahan daripada pada 
investasi lainnya. Sebagian dari pajak akan terserap dalam 
sewa-kepemilikan ini dan didistribusikan sejalan dengan 
konsumsi dan bukannya dibagi dengan semua penghasilan 
modal.

Penjelasan diatas tidak berlaku untuk kekayaan yang disewakan, 
dimana pemiliknya hanya mempertimbangkan pilihan inves-
tasi. Jika pasarnya kompetitif, modal yang diinvestasikan pada 
rumah sewaan akan meminta tingkat penghasilan yang sama 
dengan modal-modal lain, dengan distribusi bebannya sejalan 
dengan penghasilan modal. Akan tetapi hasilnya akan berbeda 
bila pasar sewa tidak sempurna sebagaimana yang sering ter-
jadi. Pajak dapat mengarah pada peningkatan batas atas sewa 
atau pelonggaran dari penentuan harga monopoli yang dibatasi 
sebelumnya. Tingkat pajak kekayaan efektif cenderung akan 
tinggi pada lingkungan berpenghasilan rendah dan sebagian 
disebabkan oleh pengenaan pajak pada tarip yang lebih tinggi 
di tengah-tengah kota pada lingkungan berpenghasilan rendah. 
Tambahan beban pajak ini akan ditanggung pula oleh penyewa.

E. Pajak Atas Kekayaan Bersih
Dalam mendiskusikan alasan pengenaan pajak atas kekayaan 
dan kekayaan, kita membedakan antara argumentasi ke man-
faat an yang menunjukkan perbedaan beban kepada peng guna 
dalam kekayaan yang dikenakan dengan basis in rem dan argu-
mentasi kemampuan untuk membayar yang mengarahkan pada 
pajak atas kekayaan bersih yang dikenakan secara pri badi. 
Pajak kekayaan (PBB)–yang diterapkan kurang lebih se  cara 
seragam sebagai pajak in rem kepada semua bumi dan bangun-
an dalam suatu daerah tertentu–tidak mengikuti kedua pola ini. 
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Sekarang kita bahas jenis pajak yang lain yang lebih menarik 
tetapi jarang digunakan, yaitu pajak atas kekayaan bersih.

Pengalaman berbagai Negara yang Menerapkan Pajak atas 
Kekayaan Bersih
Pajak atas kekayaan bersih diberlakukan pada beberapa negara, 
seperti Belanda, Jerman, negara-negara Skandinavia, dan 
Swiss. India dan beberapa negara Amerika Latin juga meng-
gunakan pajak jenis ini. Di kebanyakan negara, pajak ini dikena-
kan hanya kepada individu, walaupun pada beberapa negara 
(seperti	 Jerman	 dan	 India)	 perseroan	 juga	 dipajaki.	 Definisi	
dari aset kena pajak biasanya mencakup aset berwujud dan 
aset tak berwujud dan dalam banyak kasus semua kewajiban 
hutang dapat dikurangkan. Akan tetapi, beberapa negara tidak 
membolehkan kewajiban tidak berkaitan dengan perolehan 
aset kena pajak. Orang pribadi diberikan pengecualian dan 
tarip pajak dapat proporsional (umumnya 1 persen atau kurang) 
atau progresif (berkisar sampai 2,5 persen).

Pajak atas kekayaan bersih, kecuali di Swiss, dikenakan se-
bagai pajak pusat. Negara yang menggunakan pajak ini 
umum  nya menerapkannya sebagai tambahan atas pajak ke-
kaya an, dengan pendapatan dari pajak atas kekayaan bersih 
hanya merupakan bagian kecil (di bawah 5 persen) dari total 
pen dapatan pajak. Pajak ini merupakan salah satu komponen 
penting dalam struktur pajak karena pajak ini dapat digunakan 
se bagai pelengkap dari cakupan atas penghasilan modal yang 
tidak efektif dalam kerangka pajak penghasilan. Aspek ini 
sangat penting pada negara-negara berkembang karena sulitnya 
meng enakan pajak atas penghasilan modal. Untuk negara-
negara lain, pajak ini dapat digunakan sebagai pelengkap 
untuk pajak pengeluaran.
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F. Struktur dan Basis Pajak
Basis Pajak. Pajak atas kekayaan bersih sangat berkaitan 
dengan kemampuan untuk membayar. Oleh karena itu, pajak 
ini harus dikenakan pada orang pribadi dan juga badan. Se-
jalan dengan pandangan partnership dari pajak laba perusaha-
an, kekayaan bersih dari perusahaan harus diperhitung kan 
kepada pemiliknya. Sebagaimana dalam hal pajak peng hasil-
an,	basisnya	harus	didefinisikan	secara	global,	sehingga	dapat	
memberikan perlakuan yang sama pada semua komponen ke-
kayaan bersih. Selain itu, prinsip keseragaman harus diterapkan 
baik kepada sisi aset maupun sisi kewajiban pada neraca. Semua 
aset berwujud dan tak berwujud, aset berpenghasilan dan yang 
tidak berpenghasilan semuanya dimasukkan. Demikian juga, 
semua kewajiban hutang juga dikurangkan.

Mengukur Kekayaan Bersih. Administrasi pajak atas kekayaan 
bersih	mengharuskan	adanya	identifikasi	atas	aset	kena	pajak	
dan	 verifikasi	 atas	 hutang	 yang	 diklaim.	 Administrasi	 ini	
meng haruskan SPT yang melampirkan neraca tahunan yang 
berisi daftar harta dan kewajiban pembayar pajak.

Berkenaan dengan akuntansi untuk asset, pemerintah harus 
me mastikan bahwa semua aset telah dinyatakan. Selain itu, ada 
juga permasalahan dalam penilaian aset. Kesulitan-kesulitan 
yang melekat dalam penilaian saat ini atas semua aset telah 
didiskusikan dalam kaitannya dengan pajak atas penghasilan 
modal. Di sini juga perkiraan juga harus dipergunakan. Dengan 
demikian, aset yang menjadi subjek pajak kekayaan (terutama 
bila pengenaannya disamakan) dapat dinilai dengan cara itu, 
sedangkan aset lain, seperti sekuritas yang diperdagangkan, 
dapat dinilai berdasarkan harga penawaran di pasar. Untuk 
sisanya, perkiraan yang kasar (seperti biaya perolehan 
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dikurangi dengan penyusutan) harus digunakan. Kesulitan 
yang sama juga terjadi pada hutang-hutang yang dapat di-
kurang kan. Kesulitan dalam mengadministrasikan suatu pajak 
atas kekayaan bersih yang baik cukup besar. Tidaklah meng-
herankan bila pajak atas kekayaan bersih lama kelamaan akan 
ter degenerasi menjadi pajak atas bumi dan bangunan saja. 
Akan tetapi, kesulitan ini tidaklah sangat besar. Bila dikaitkan 
dengan administrasi pajak penghasilan, dan secara khusus 
dengan administrasi pajak pengeluaran, dapat memunculkan 
elemen self enforcement. Perolehan aset harus dinyatakan 
untuk meminimalkan pajak pengeluaran, pernyataan ini akan 
me nambah basis dari pajak atas kekayaan bersih.

G. Peranan Harta tak Berwujud (Intangibles)
Klaim kepada swasta. Asumsikan suatu keadaan di mana 
tidak ada hutang publik atau uang yang dikeluarkan pemerintah. 
Semua instrumen hutang adalah antara orang pribadi. Misalnya 
hanya ada dua orang, yaitu A dan B, yang posisi kekayaannya 
adalah berikut:

Tabel 7.1: Basis Pajak
A B A+B

Harta berwujud 100.000 50.000 150.000
Hutang 10.000 -
Piutang - 10.000
Kekayaan Bersih 90.000 60.000 15.000

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, basis total untuk 
suatu pajak atas harta berwujud dan kekayaan bersih akan 
sama, yaitu sebesar Rp150.000. Jika kita menagih sebesar 
Rp15.000 dari suatu pajak sebesar 10 persen atas semua harta 
berwujud, A akan membayar sebesar Rp10.000 dan B akan 
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membayar sebesar Rp5.000. Jika kita mengumpulkan jumlah 
yang sama dengan menggunakan pajak atas kekayaan bersih, 
A akan membayar sebesar Rp9.000 dan B akan membayar 
sebesar Rp6.000. Pada awalnya, hal ini menyarankan bahwa 
A akan lebih menyukai pajak atas kekayaan bersih sedangkan 
B akan lebih menyukai pajak kekayaan. Akan tetapi, pasar 
akan menyesuaikan seperlunya. Ketika pajak atas kekayaan 
dikenakan, peminjam tidak akan bersedia membayar pada 
tingkat bunga yang sama seperti yang mereka lakukan 
sebelumnya karena penghasilan neto mereka dari investasi 
pada kekayaan akan menurun. Pemberi pinjaman harus puas 
dengan suatu tingkat bunga yang lebih rendah, sehingga 
sebagian beban dipindahkan dari A ke B. Pada akhirnya, 
distribusi beban akan sama dengan yang terjadi berdasarkan 
pajak atas kekayaan bersih, yaitu sejalan dengan distribusi 
kekayaan. Jika suatu tarip proposional dikenakan, pilihan 
diantara keduanya tidak ada permasalahan.

Sebaliknya, keduanya berbeda apabila pajak diterapkan dengan 
tarip progresif. Sesuai dengan tabel di atas, kita dapat melihat 
bahwa distribusi beban dari suatu tarip progresif pada kekayaan 
(di mana basis A dua kali basis B) akan berbeda dengan yang 
dikenakan pada basis kekayaan bersih (di mana basis A hanya 
lebih besar 50 persen daripada basis B). Karena pajak pribadi 
mengharuskan adanya pengenaan pajak berdasarkan prinsip 
kemampuan untuk membayar, pajak atas kekayaan bersih 
adalah bentuk yang paling baik dari pajak atas kekayaan.

Klaim terhadap Pemerintah. Perbedaan lebih lanjut dapat 
terjadi jika kita mengasumsikan adanya klaim terhadap 
pemerintah, apakah klaim itu dalam bentuk hutang publik 
atau uang yang didukung oleh kredit Bank Sentral. Klaim 
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seperti ini akan menambah kekayaan dari seseorang tanpa 
mengurangi kekayaan dari orang lainnya. Klaim-klaim seperti 
ini dapat menjadi tambahan pada basis kekayaan bersih bagi 
seluruh kelompok secara keseluruhan. Misalnya tabel di atas 
dimodifikasi	sebagai	berikut:

Tabel	7.2:	Basis	Pajak	Modifikasi
A B A+B

Kekayaan bersih dari 
tabel sebelumnya 90.000 60.000 150.000

Klaim terhadap 
pemerintah 70.000 20.000 90.000

Kekayaan bersih 160.000 80.000 240.000

Dalam kasus ini, penagihan sebesar Rp15.000 berdasarkan 
pajak atas kekayaan bersih tarip tetap akan mengharuskan 
pengenaan tarip sebesar 6,2 persen, dan mendapatkan Rp9.888 
dari A dan Rp5.112 dari B. Untuk mendapatkan se jum lah 
pendapatan yang sama dengan pajak kekayaan, suatu tarip 
sebesar 10 persen, dengan pembayaran sebesar Rp10.000 dan 
Rp5.000 masing-masing. Pasar sekali lagi akan meng kom-
pensasi kan untuk pengurangan tingkat pengembalian bersih 
dari kekayaan, tetapi beban A akan tetap lebih tinggi ber-
dasarkan pajak atas kekayaan bersih daripada pajak atas ke-
kayaan.

Bea Atas Modal
Satu bentuk pajak kekayaan lainnya adalah bea atas modal. 
Dikenakan sekali dan selamanya, bea ini telah digunakan 
oleh beberapa negara dalam situasi- situasi mendesak seperti 
reformasi	moneter	untuk	menghentikan	inflasi	setelah	perang.	
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Jika sifatnya benar-benar satu kali dan selamanya, yang 
tidak diantisipasikan atau diharapkan akan terjadi kembali, 
bea seperti itu berbeda dari bentuk pajak kekayaan lainnya 
karena tidak ada efek-efek mengganggu terhadap tingkah 
laku ekonomi. Hal ini menambah daya tarik pajak jenis ini 
sebagai instrumen pajak redistribusi, akan tetapi asumsi 
mendasar tentang aplikasinya yang unik dan tanpa antisipasi 
menyebabkan pajak ini tidak termasuk bagian dari struktur 
pajak normal.
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Pajak atas warisan adalah salah satu jenis pajak kekayaan 
yang tidak dikenakan setiap tahun tetapi dikenakan pada saat 
pemindahan dengan mewariskan atau menghibahkan. Pajak 
atas warisan dapat diterapkan pada tingkatan nasional maupun 
pada tingkatan lokal. Walaupun basisnya dikembangkan se-
cara substansial, pajak atas warisan tidak akan menjadi sumber 
pendapatan utama suatu negara. Akan tetapi, pajak atas warisan 
mendapat	 perhatian	 luas	 karena	 filosofi	 sosial	 dan	 se	bagai	
instrumen kebijakan untuk menyesuaikan distribusi kekayaan. 
Untuk alasan inilah pajak atas warisan secara potensial 
merupakan elemen yang penting dalam struktur pajak.

A. Alasan-Alasan Pengenaan Pajak atas Warisan
Pajak atas warisan dapat dikenakan dalam berbagai bentuk dan 
untuk berbagai alasan. Pajak dapat dikenakan pada warisan 
secara keseluruhan atau atas jumlah yang diterima oleh ahli 
waris.

Sekilas pandang, tidak ada perbedaan apakah pajak dikenakan 

BAB VIII
PAJAK ATAS 
WARISAN
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atas warisan atau kepada penerima warisan. Akan tetapi, 
apabila tarip pajak yang dipakai tidak proporsional, perbedaan 
pengenaan ini dapat menimbulkan perbedaan jumlah pajak.

B. Tujuan dan Jenis Pajak
Beberapa hal berikut yang memunculkan pengenaan pajak 
atas warisan pada suatu masyarakat:
1. Masyarakat mungkin ingin membatasi hak seseorang 

untuk membagikan hartanya pada saat meninggal. 
Orang pribadi dapat menggunakan harta mereka ketika 
mereka masih hidup tetapi hak kepemilikan mereka 
berakhir ketika meninggal. Dalam hal ini, suatu pajak 
atas kekayaan dapat diberlakukan. Jika masyarakat ingin 
membolehkan warisan bebas sampai sejumlah tertentu, 
suatu pengecualian dapat diberlakukan. Jika masyarakat 
ingin menyita warisan yang melebihi suatu jumlah 
tertentu, suatu tarip pajak 100 persen di atas batas tersebut 
dapat diberlakukan.

2. Suatu masyarakat mungkin ingin menetapkan batasan-
batasan yang semakin meningkat atas hak seseorang 
untuk memindahkan kekayaannya pada generasi-gene rasi 
berikutnya, dalam hal ini, tingkatan tarip pajak atas waris an 
yang dapat diterapkan akan naik ketika kekayaan diwaris-
kan secara berurutan, suatu pendekatan yang pertama kali 
disarankan oleh ekonom Italia, Eugino Rignano.

3. Masyarakat juga dapat membatasi hak seseorang untuk 
mendapatkan kekayaan dari warisan, yaitu tanpa usahanya 
sendiri. Dalam hal ini, pajak dapat diterapkan kepada ahli 
waris. Jika diinginkan untuk membolehkan beberapa 
perolehan harta melalui warisan tetapi membedakan antara 
perolehan-perolehan besar dan kecil, tarip progresif dapat 
diterapkan.
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4. Masyarakat juga dapat mempunyai tujuan yang lebih 
umum mencapai distribusi kekayaan yang lebih adil. 
Tradisi pewarisan merupakan satu faktor utama yang me-
nim bul kan konsentrasi kekayaan, dengan kekayaan dari 
warisan merupakan sumber lebih dari separuh ke kaya an 
dari pria-pria kaya dan merupakan sumber hampir se-
luruh kekayaan wanita-wanita kaya. Pajak atas warisan 
dapat digunakan untuk mengurangi ketidakadilan dalam 
distribusi kekayaan ini.

5. Pajak pada saat kematian dapat dipandang sebagai pe-
leng kap atas pajak penghasilan daripada sebagai tambah-
an pajak atas transfer. Berdasarkan pendekatan tambah an 
kemampuan ekonomis dari pajak penghasilan, pene rima-
an dari suatu warisan selayaknya dimasukkan se bagai 
penghasilan bagi ahli waris. Dalam hal ketiadaan me-
masuk kan hal tersebut, suatu pajak atas warisan (yang 
tarip nya di kaitkan dengan penghasilan dari ahli waris) 
dapat	 dipandang	 sebagai	 koreksi	 definisi	 penghasilan	
yang kurang baik. Hal yang sama juga dapat dinyatakan 
untuk pernanan dari pajak atas warisan (yang berkaitan 
dengan konsumsi dari pewaris) sebagai koreksi untuk 
definisi	 basis	 yang	 efektif	 dalam	 hal	 pajak	 pengeluaran	
yang tidak memasukkan warisan dalam basisnya.

6. Pajak atas warisan dapat dipandang sebagai suatu 
alternatif dari pajak atas penghasilan modal selama masa 
hidup penerimanya. Pandangan ini dapat dinyatakan 
bahwa penggantian kepada pajak atas warisan dari pajak 
atas penghasilan modal yang progresif akan mengurangi 
pengaruh disinsentif pada menabung dan investasi.

Oleh karena itu, pilihan antara pendekatan pajak atas warisan 
atau pajak kepada ahli waris bergantung pada tujuan-tujuan 
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yang akan dicapai dengan merancang pajak tersebut. Hanya 
jika tarip pajaknya proporsional tidak ada perbedaan di antara 
keduanya. Walaupun tujuannya berbeda, keduanya tidak 
harus mutually exclusice. Dalam mencapai tujuan 1 dan 3 
di atas, masyarakat dapat menerapkan pajak atas warisan 
(yang mengurangi hak pewaris membagikan hartanya) dan 
pajak kepada ahli waris yang dirancang untuk membatasi hak 
ahli waris untuk menerima dan/atau mengkompensasikan 
ketidaktercakupan warisan ke dalam penghasilan kena pajak. 
Pilihan di antara tujuan-tujuan ini dan pemilihan pajak yang 
tepat merupakan permasalahan yang harus dibedakan dengan 
pertanyaan bagaimana transaksi-transaksi pada saat kematian 
(penerimaan suatu warisan atau memberikan warisan) harus 
diperlakukan dalam suatu pajak penghasilan atau pengeluaran.

C. Permasalahan-Permasalahan Khusus
Capital gain. Di Amerika Serikat, aset untuk tujuan pajak 
warisan dinilai berdasarkan harga pasarnya pada saat pemilik-
nya meninggal, bukannya sebesar harga perolehan aslinya. 
Basis yang baru ini kemudian digunakan untuk tujuan pe-
majak an atas penghasilan modal pada saat penjualan aset ter-
sebut oleh ahli waris. Jadi, hanya peningkatan harga dari saat 
ke matian saja yang diperhitungkan, membuat peningkatan 
harga sebelum kematian tidak dipajaki.

Pengurangan karena Status Pernikahan. Permasalahan 
per lakuan terhadap unit keluarga yang muncul pada pajak 
peng hasilan, terjadi juga pada pajak warisan. Apabila salah 
satu pasangan meninggal, warisan dapat diberikan kepada 
pasangan nya yang masih hidup bebas dari pajak. Hal ini sesuai 
dengan pendekatan unit keluarga dalam pajak penghasilan. 
Harta yang diwariskan kepada pasangan yang masih hidup 
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diperlakukan seolah-olah harta tersebut adalah harta bersama, 
walaupun sebelum kematian kepemilikannya terpisah. Aturan 
yang sama tidak berlaku untuk anak dan anggota keluarga 
lainnya. Walaupun demikian, aturan sampai seberapa jauh 
hubung an kekeluargaan menyebabkan pengecualian dari 
pengena an pajak sangat bergantung pada peranan keluarga 
dalam kaitannya dengan hak untuk memindahkan harta setelah 
meninggal.

Kontribusi bagi Lembaga Sosial. Sumbangan sosial juga 
penting dalam pajak atas warisan/hibah. Pada umumnya 
tidak ada batasan pengurangan atas sumbangan sosial dalam 
kerangka pajak atas warisan. Peranan dari sumbangan sosial 
dalam pajak warisan, sebagaimana juga dalam pajak peng-
hasilan, melibatkan persoalan-persoalan budaya, sosial dan 
politik yang sudah diluar pembahasan kebijakan pajak. 
Organisasi-organisasi yang didukung oleh sumbangan-
sumbangan tidak kena pajak telah mencapai tujuan-tujuan yang 
ber guna yang tidak dapat dicapai oleh anggaran negara, akan 
tetapi pembebasan pajak ini mendorong timbulnya kendali 
privat yang tinggi dalam penggunaan dana yang sebenarnya 
dana publik.

Bisnis Keluarga. Para kritikus dari pajak atas warisan me-
nyata kan bahwa pajak ini mengancam kelangsungan institusi 
perusahaan yang dimiliki keluarga. Salah satu keberatan yang 
dimunculkan adalah pajak atas warisan dapat membuat ahli 
waris harus melikuidasi perusahaan dengan persyaratan-per-
syaratan yang tidak menguntungkan dalam rangka membayar 
pajak tersebut. Keberatan ini sebenarnya bukan masalah besar 
karena dapat diatasi dengan aturan-aturan yang liberal untuk 
pembayaran yang dicicil atau ditunda. Walaupun demikian, 
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pembayaran pajak akan mengharuskan suatu likuidasi, yang 
tidak harus melibatkan pemecahan unit usaha. Unit tersebut 
dapat dijual secara keseluruhan atau sebagian dari ekuitas dapat 
dipindahkan kepada pihak luar. Konsekuensi yang mungkin 
sulit dicegah adalah gangguan atau pengurangan terhadap 
kendali keluarga atas bisnis sebagai akibat dari pengenaan 
pajak apabila kekayaan yang diwariskan dalam bentuk bisnis 
keluarga.
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Analisis manfaat dan biaya (cost benefit analysis) adalah suatu 
cara untuk menentukan bobot dari berbagai alternatif proyek 
pemerintah. Tujuan analisis ini adalah untuk meyakinkan peng-
am bil keputusan bahwa proyek yang akan dilaksanakan adalah 
yang	paling	efisien	dan	memiliki	marginal	benefit	yang	lebih	
besar dari marginal cost-nya. Analisis ini akan menyajikan 
informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam 
me nentu kan proyek yang akan dilaksanakan dari berbagai 
alternatif proyek yang diajukan.

Ada tiga langkah pokok dalam melakukan analisis manfaat 
dan biaya yaitu:
1.	 Mengidentifikasi	 manfaat	 dan	 biaya	 dari	 setiap	 proyek	

yang diusulkan,
2. Mengevaluasi dan mengkonversi manfaat dan biaya 

tersebut kedalam suatu nilai uang, dan
3. Mendiskontokan manfaat yang akan datang.

Langkah tersebut bertujuan untuk mengetahui nilai sekarang 

BAB IX
ANALISIS MANFAAT DAN 
BIAYA ATAS BARANG 
DAN JASA SOSIAL
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(present value) dari manfaat proyek dibandingkan dengan 
anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membiayai proyek 
tersebut.

Walau langkah-langkah diatas terlihat sederhana, namun 
analisis manfaat dan biaya yang benar membutuhkan kombi-
nasi dari keahlian ekonomi, teknik, dan logika. Dalam meng-
ukur manfaat, harus memperhitungkan pula seluruh dampak 
sampingan (externalities) yang timbul dari proyek tersebut. 
Biaya pun harus diterapkan dengan benar, termasuk meng-
hitung manfaat yang dikorbankan (opportunity cost) karena 
melepaskan alternatif proyek. Tingkat diskonto juga harus di-
tentukan dengan benar guna membandingkan manfaat sekarang 
dan manfaat yang akan datang dari berbagai alternatif proyek.

A. Mengidentifikasi Manfaat dan Biaya
Langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan proyek-
proyek yang diusulkan beserta masing-masing outputnya. 
Selanjutnya,	 mengidentifikasi	 biaya	 yang	 dibutuhkan	 serta	
manfaat yang dihasilkan selama umur ekonomis proyek 
tersebut.

Manfaat dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu, manfaat 
langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung 
adalah manfaat yang diterima oleh pihak-pihak yang terkait 
langsung dengan output dari proyek yang bersangkutan. 
Contoh, dalam suatu proyek irigasi yang bertujuan untuk 
meningkatkan areal persawahan maka yang menjadi manfaat 
langsung adalah seluruh hasil bersih yang diperoleh petani 
yang tinggal di areal yang dilalui oleh jaringan irigasi tersebut. 
Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang diterima oleh 
pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan output proyek 
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yang bersangkutan. Dalam contoh irigasi diatas, yang menjadi 
manfaat tidak langsung adalah meningkatnya kesuburan tanah 
di daerah yang tidak dilewati jaringan irigasi secara langsung.

Dalam menghitung manfaat, hanya kenaikan riil pada output 
atau kesejahteraan saja yang perlu diperhitungkan. Selain itu, 
perlu juga diperhatikan jangan sampai terjadi perhitungan 
ganda. Sebagai contoh, nilai tanah yang dilalui proyek irigasi 
diperkirakan akan bertambah mahal karena disamping harga 
tanah itu sendiri, orang akan memperhitungkan pula potensi 
lahan yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu bila kita 
memasukkan kenaikan harga tanah dan juga hasil panennya 
dalam menghitung manfaat, maka kita telah melakukan 
penghitungan ganda karena hasil panen sudah tercermin dalam 
harga tanah.

Pada proyek-proyek tertentu terdapat kendala dalam menghitung 
besarnya manfaat yang diperoleh. Misalnya, bagaimana cara 
meng kuantifkan manfaat dari proyek pendidikan maupun 
proyek kesehatan? Dalam proyek pendidikan, kenaikan 
peng hasilan yang dinikmati orang yang menerima proyek 
pen didikan dapat juga dimasukkan sebagai manfaat proyek 
tersebut. Dalam proyek peningkatan keselamatan kerja, 
manfaat dapat mencakup kenaikan produksi sebagai akibat 
berkurangnya kecelakaan kerja.

Dalam menghitung biaya proyek, disamping memasukkan 
unsur biaya langsung, kita harus memperhitungkan pula 
biaya tidak langsung (externalities) yang timbul karena 
proyek tersebut. Sebagai contoh, suatu proyek pembangunan 
bendungan telah menyebabkan beberapa daerah menjadi ke-
kurangan air. Biaya-biaya yang timbul akibat kesulitan air 
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tersebut harus pula dimasukkan sebagai biaya dalam proyek 
pembangunan bendungan itu.

B. Mengevaluasi dan Mengkonversi Manfaat dan 
Biaya

Setelah	berhasil	mengidentifikasi	 seluruh	manfaat	 dan	biaya	
yang timbul, maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi 
serta mengkonversi manfaat dan biaya tersebut kedalam nilai 
uang tertentu. Dalam menilai output dari suatu proyek diperlu-
kan estimasi mengenai permintaan dan surplus konsumen atas 
output yang bersangkutan. Misalnya, dalam proyek yang akan 
menghasilkan padi, kita memerlukan estimasi permintaan dan 
surplus konsumen terhadap komoditi padi untuk menghitung 
manfaat dari proyek tersebut.

Kesulitan baru timbul bila hasil proyek tidak bisa dijual atau 
merupakan benda yang tidak berwujud. Misalnya, dalam proyek 
peningkatan kesehatan masyarakat, kita sulit menentukan 
secara langsung manfaat proyek tersebut mengingat outputnya 
dinikmati oleh masyarakat secara kolektif. Alternatifnya, 
manfaat proyek dapat diestimasi dengan cara menghitung 
besar nya kenaikan penghasilan yang dinikmati oleh masyarakat 
yang menjadi obyek proyek kesehatan tersebut. Cara yang 
sama juga dapat diterapkan untuk menghitung manfaat proyek 
pendidikan.

Kesulitan lain dapat pula timbul apabila input maupun output 
suatu proyek merupakan barang yang dapat dipasarkan namun 
harganya tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. 
Sebagai contoh, listrik merupakan output proyek pembangkit 
listrik yang dapat dipasarkan, namun karena pasokannya 
dimonopoli oleh PLN maka harga listrik yang diterapkan 
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adalah harga monopolistik yang lebih tinggi dibanding dengan 
harga pasar persaingan sempurna. Oleh karena itu, dalam 
meng  hitung manfaat proyek kita harus menurunkan harga 
output agar sesuai dengan kondisi harga pasar yang sebenar-
nya. Demikian pula dengan faktor input. Bila harga input yang 
di guna kan terlalu rendah karena input tersebut menerima 
subsidi, misalnya bahan bakar, kita harus menaikkan harga 
bahan bakar tersebut dalam menghitung biaya yang dibutuhkan 
suatu proyek.

C. Mendiskonto Manfaat yang Akan Datang
Alasan kita melakukan diskonto karena nilai uang Rp 100 
saat ini lebih tinggi dibanding nilai uang Rp 100 di masa yang 
akan datang, dengan asumsi suku bunga perbankan positif. 
Jika tingkat suku bunga bank sebesar 5% setahun, maka hanya 
dengan menyimpan uang sebesar Rp. 95,24 sekarang kita akan 
mendapatkan Rp. 100 setahun yang akan datang. Nilai Rp. 
95,24 adalah present value dari Rp. 100 satu tahun yang akan 
datang. Diakhir tahun, uang sebesar Rp. 95,24 akan menjadi 
Rp. 95,24 + (Rp. 95,24)(0,05) = Rp. 100,-

Semakin tinggi kita menerapkan tingkat suku bunga, semakin 
rendah present value dari X. Tingkat suku bunga, r, disebut 
juga sosial rate of discount yang digunakan untuk menghitung 
present value dari penerimaan dimasa yang akan datang. 

D. Pengaruh Tingkat Diskonto terhadap Present 
Value

Mengapa memilih tingkat diskonto yang tepat merupakan hal 
yang penting? Pertama, karena dalam rangka mengevaluasi 
manfaat dan biaya secara akurat. Suatu analisis yang sudah 
me netap kan tingkat diskonto secara tepat namun salah dalam 
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meng kalkulasi manfaat dan biayanya maka akan menghasil-
kan informasi yang menyesatkan. Seluruh tahap dalam meng-
analisis manfaat dan biaya adalah sama pentingnya bila 
hendak menghasilkan informasi yang akurat. Namun demi-
kian, penentuan tingkat diskonto akan berdampak pada pe-
ring kat proyek yang diajukan. Tingkat diskonto yang rendah 
cen derung menguntungkan proyek yang berjangka panjang 
di banding proyek yang berjangka lebih pendek.

Berikut ini disajikan ilustrasi pengaruh tingkat diskonto yang 
berbeda dalam memilih suatu proyek. Diasumsikan ada 2 
alternatif proyek, yang akan dipilih salah satunya untuk di-
laksana kan. Proyek A menghasilkan manfaat bersih sebesar 
Rp. 90 pada saat itu juga. Proyek B menghasilkan Rp. 0 pada 
tahun pertama dan Rp. 100 pada tahun kedua. Pada tingkat 
tingkat diskonto 0%, 5%, dan 10%, present value dari dua 
proyek tersebut adalah sebagai berikut.

Present value Proyek A selalu Rp. 90 karena langsung meng-
hasilkan manfaat diawal proyek. Present value Proyek B 
bervariasi tergantung pada tingkat diskontonya. Secara umum, 
semakin besar tingkat diskonto yang digunakan, semakin kecil 
nilai manfaat yang diterima dimasa yang akan datang.

Alasan kedua perlunya ditentukan tingkat diskonto secara 
akurat adalah semakin besar tingkat diskonto yang digunakan 
maka akan semakin banyak proyek-proyek pemerintah yang 
akan ditolak pelaksanaannya. Sejauh ini, tingkat diskonto 
yang di gunakan adalah tingkat suku bunga umum yang di pakai 
untuk menghitung bunga tabungan dan investasi oleh masya-
rakat. Tingkat diskonto yang lebih besar dari bunga tabung-
an berarti opportunity cost belanja pemerintah lebih besar 
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di banding kepuasan masyarakat yang hilang. Hal ini ber arti 
pemerintah	dituntut	untuk	lebih	efisien	agar	dapat	menerap	kan	
tingkat diskonto yang lebih rendah. Suatu proyek yang meng-
hasilkan present value negatif akan dapat menjadi positif bila 
menggunakan tingkat diskonto yang lebih rendah.

E. Menentukan Tingkat diskonto Sosial (Social Rate 
of Discount)

Tingkat diskonto sosial mencerminkan tingkat return yang 
dapat dihasilkan dari suatu dana jika dikelola pada sektor 
swasta atau masyarakat. Tingkat diskonto sosial merupakan 
opportunity cost dari dana tersebut bila digunakan untuk mem-
biayai proyek-proyek pemerintah. Agar tidak timbul pem-
boros an, dana tersebut tidak boleh digunakan oleh pemerintah 
jika ternyata alternatif penggunaannya di sektor swasta meng-
hasilkan manfaat sosial yang lebih tinggi.

Penggunaan tingkat diskonto sosial sebagai tingkat diskonto 
dalam menganalisis suatu proyek adalah untuk meyakinkan 
bahwa tidak terjadi salah kalkulasi dalam menganalisis manfaat 
dan biaya proyek. Tingkat diskonto sosial merupakan tingkat 
suku bunga dimana baik penabung maupun investor rela me-
lepas kan dananya guna membiayai kegiatan atau proyek pe-
me rintah. Sebagai contoh, jika suku bunga tabungan adalah 
se besar 10 persen, maka proyek pemerintah harus dapat meng-
hasil kan manfaat yang sama atau lebih besar dari 10 persen 
agar ada aliran dana dari sektor swasta ke sektor publik.

Tingkat return yang diharapkan oleh penabung dan investor 
tidak selalu sama karena adanya distorsi dalam perekonomian 
(misalnya pajak). Sebagai contoh, jika perusahaan dikenakan 
pajak penghasilan sebesar 50 persen, maka keuntungan 
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bersih perusahaan dari hasil investasinya hanya setengah dari 
keuntungan aktual yang diperoleh. Bila dalam investasinya 
tersebut perusahaan harus membayar bunga sebesar 10 
persen atas dana yang dipinjamnya, maka dana tersebut harus 
dapat menghasilkan keuntungan lebih dari 20 persen supaya 
dapat menutup biaya bunga, pajak, beserta keuntungan yang 
diharapkan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 9.1.

Gambar 9.1 Pengaruh Pajak terhadap Tingkat Return

Pada Gambar 9.1, kurva D adalah tingkat permintaan dana 
untuk investasi tanpa dipengaruhi pajak. Setiap titik dalam 
kurva ini menunjukkan gross return yang diperoleh perusahaan 
atau investor untuk setiap dana yang diinvestasikannya. Se-
makin tinggi gross return, semakin sedikit dana yang diminta 
oleh investor untuk diinvestasikan. Kurva S adalah supply 
dana yang siap diinvestasikan. Setiap titik dalam kurva S 
meng gambar kan suku bunga yang harus dibayarkan kepada 
pe nabung agar mau menyimpan dananya untuk kepentingan 

D =
keuntungan
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E

E
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investasi. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin banyak dana 
yang di sedia kan oleh penabung. Pada kondisi tidak ada pajak, 
titik keseimbang an pasar akan terjadi pada titik E. Penerimaan 
kotor (gross return) yang diperoleh perusahaan, rg, akan sama 
dengan bunga yang dibayarkan kepada penabung, dan dalam 
contoh ini di umpamakan sebesar 16 persen.

Sekarang, diasumsikan investor dikenakan pajak penghasilan 
sebesar 50 persen sedangkan bunga tabungan tetap tidak di-
kena kan pajak. Dampak pengenaan pajak penghasilan ini ada-
lah penerimaan bersih investor turun hingga setengahnya. Pada 
Tabel 8.2. hal ini digambarkan oleh pergeseran kurva D ke D’. 
Akibat turunnya dana yang diinvestasikan dari F1 ke F2 per 
tahun, gross return yang dikehendaki investor naik menjadi 20 
persen (rg) karena harus membayar pajak. Gross return sebesar 
20 persen ini hanya akan menghasilkan penghasilan neto 
sebesar 10 persen (rn). Titik keseimbangan yang baru sekarang 
terletak di E’. Jika dana sebesar F2 ini hendak diinvestasikan 
ke proyek pemerintah, maka tingkat diskonto yang digunakan 
adalah 20 persen. Namun, bila dana tersebut digunakan untuk 
konsumsi, opportunity cost nya hanya 10 persen.

Hal lain yang dapat mempengaruhi tingkat diskonto selain 
pajak adalah tingkat risiko. Dalam contoh diatas, jika faktor 
risiko tidak diperhitungkan maka titik keseimbangan pasar 
akan ter letak pada rate sebesar 10 persen. Jika memasukkan 
faktor	risiko	dan	inflasi	dalam	menghitung	penghasilan	neto,	
maka investor akan menginginkan gross return yang lebih 
tinggi lagi, dalam contoh diatas bisa lebih tinggi dari 20 persen. 
Semakin tinggi faktor risiko suatu proyek, semakin tinggi pula 
gross return yang diharapkan dari proyek tersebut.
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F. Pengaruh Inflasi
Inflasi	 dapat	 menjadi	 masalah	 dalam	 analisis	 manfaat	 dan	
biaya karena ia mempengarungi net present value dari manfaat 
bersih suatu proyek. Ada dua alternatif cara untuk meng atasi 
masalah	inflasi	ini.	Pertama,	manfaat	dan	biaya	suatu	proyek	
di	perhitungkan	dahulu,	kemudian	tingkat	inflasi	nya	di	sesuai-
kan. Dan, NPV manfaat dan biaya yang sudah memasuk kan 
unsur	 inflasi	 tersebut	 didiskonto	 dengan	menggunakan	 nilai	
nominal tingkat bunga. Nominal tingkat bunga adalah tingkat 
bunga	murni	ditambah	dengan	tingkat	inflasi.

Kedua, bila manfaat dan biaya dihitung tanpa memperhitungkan 
inflasi,	maka	NPV	nya	dihitung	dengan	menggunakan	tingkat	
suku bunga murni saja (yaitu nominal interest rate setelah 
dikurangi	tingkat	inflasi).

Contoh: Ada 2 proyek yang diajukan, A dan B, yang mempunyai 
jangka waktu selama 1 dan 2 tahun. Manfaat bersih (net benefit) 
kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun Net	Benefit	Proyek	A Net	Benefit	Proyek	B

0 - 1.000.000 - 1.000.000

1 1.500.000 500.000

2 - 1.000.000

Tingkat Inflasi pertahun adalah 5%. Nominal Tingkat Bunga adalah 15%

Bila menggunakan cara pertama, kita perhitungkan dahulu pe-
nga	ruh	tingkat	inflasi	terhadap	net benefit yang diterima pada 
tahun	ke-1	dan	ke-2.	Hasil	dari	penyesuaian	 terhadap	 inflasi	
adalah sebagai berikut:
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Tahun Net	Benefit	Proyek	A Net	Benefit	Proyek	B

0 - 1.000.000 - 1.000.000

1 1.575.000 525.000

2 1.102.500

Setelah itu, NPV proyek A dan B dihitung dengan mengguna-
kan nominal tingkat bunga sebagai tingkat diskontonya. 

Bila menggunakan cara kedua, NPV proyek A dan B dihitung 
dengan menggunakan tingkat suku bunga murni sebagai 
tingkat diskonto nya. Tingkat suku bunga murni pada contoh 
ini adalah 10% (15% - 5%). 

Perhitungan dengan cara pertama maupun kedua menghasilkan 
NPV yang hampir sama dan keputusan yang diambil pun sama, 
yaitu memilih melaksanakan Proyek A karena ia menghasilkan 
NPV manfaat bersih yang paling besar.

G. Menentukan Peringkat Proyek
Jika ada beberapa proyek yang diajukan, maka biasanya 
mereka akan diurut sesuai dengan besarnya NPV manfaat 
bersih yang di hasilkan oleh masing-masing proyek tersebut. 
Ada tiga kriteria dalam menentukan peringkat proyek, yaitu:
1. Net Benefit Criterion (Net Present Value)
 Dengan kriteria ini, proyek yang menghasilkan manfaat 

bersih positif akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan. 

 Jika ada beberapa proyek yang menghasilkan manfaat 
bersih positif, maka proyek yang dipilih adalah proyek 
yang meng hasilkan manfaat bersih yang paling besar.
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2. Benefit-Cost ratio
 Benefit-Cost ratio merupakan	modifikasi	dari	Net Benefit 

Criterion. 

Pada kriteria Benefit-Cost Ratio, proyek yang dipilih ada-
lah yang meng hasilkan rasio lebih dari 1 (satu). Bila ada 
be be rapa proyek menghasilkan rasio diatas 1, maka yang 
di  pilih adalah proyek dengan rasio paling besar.

Contoh:
Anggota DPRD suatu daerah sedang mempertimbangkan 
usulan pemda setempat untuk mengucurkan dana guna 
mem biayai proyek pemanfaatan lahan kosong. Ada dua 
usulan yang diajukan yaitu Proyek A dan Proyek B. 
Proyeksi penerimaan dan pengeluaran dari masing-masing 
proyek tersebut adalah sebagai berikut.

Arus Penerimaan dan Pengeluaran Proyek
(dalam ribuan rupiah)

Tahun
Proyek A Proyek B

Penerimaan Pengeluaran Net	Benefit Penerimaan Pengeluaran Net	Benefit

0 0 100,000 (100,000) 0 200,000 (200,000)

1 50,000 250,000 (200,000) 0 200,000 (200,000)

2 1,000,000 250,000 750,000 1,550,000 200,000 1,350,000

3 1,000,000 250,000 750,000 1,550,000 200,000 1,350,000

4 2,000,000 100,000 1,900,000 1,550,000 200,000 1,350,000

5 2,000,000 100,000 1,900,000 1,550,000 200,000 1,350,000
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3. Internal Rate of Return (IRR)
 Internal Rate of Return adalah tingkat suku bunga pada 

posisi apabila selisih antara present value manfaat dan 
present value biaya sama dengan nol (PV manfaat – PV 
biaya = 0). Dengan kata lain, tingkat suku bunga pada 
kondisi proyek tersebut mencapai titik impas. 

IRR adalah tingkat suku bunga ( r ) yang diperlukan untuk 
menghasilkan NPV = 0. Bila IRR lebih besar dari tingkat 
suku bunga pasar maka proyek layak dilaksanakan, dan 
bila IRR lebih kecil dari tingkat suku bunga pasar maka 
proyek tersebut tidak layak dilaksanakan. Jika ada dua 
atau lebih proyek yang memiliki IRR diatas suku bunga 
pasar, maka proyek dengan IRR yang tertinggilah yang 
akan dilaksanakan.

Ketiga metode analisis tersebut di atas hanya merupakan 
salah satu ukuran untuk dapat menolak atau menerima 
pelaksanaan proyek. Di negara berkembang seperti di 
Indonesia, pemilihan proyek tidak hanya diukur dari manfaat 
dan biaya semata, namun juga harus memperhitungkan 
faktor-faktor lain yang dapat memberikan kesejahteraan 
menyeluruh secara nasional, karena tujuan pemilihan 
proyek adalah memaksimalkan kemakmuran secara 
keseluruhan dan bukan memaksimalkan keuntungan per 
proyek saja.
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Bab ini berkaitan dengan struktur belanja publik dan per masa-
lah  an kebijakan dalam penyusunan program belanja. Per tum-
buhan belanja publik sangat erat kaitannya dengan tuntut-
an ke majuan masyarakat dan dikehendakinya per timbang an 
sosial yang diperankan oleh pemerintah dalam menjalan kan 
ke bijakan nya.

Dari studi empiris telah dibuktikan bahwa belanja publik me-
nunjukkan angka yang cenderung mengalami kenaikan dari 
tahun ke tahun. Belanja publik juga cenderung mengalami ke-
naikan porsinya, apabila dibandingkan dengan total pen dapat-
an nasional. Kajian-kajian struktur belanja publik perlu mem-
pertimbangkan kondisi objektif ini.

Dalam memahami faktor penyebab pertumbuhan belanja 
publik, perlu dibedakan faktor antara belanja barang dan jasa, 
dan belanja transfer. Kedua faktor ini mempunyai karakteristik 
yang berbeda satu sama lain.

BAB X
STRUKTUR 
BELANJA PUBLIK
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A. Faktor Belanja Barang dan Jasa
Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja barang dan jasa 
diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan Pendapatan per Kapita
Proporsi antara barang pribadi dan barang publik selalu ber-
ubah sesuai dengan kenaikan pendapatan per kapita, dan porsi 
barang publik selalu menunjukkan peningkatan. Impli kasi nya 
adalah	bahwa	kebijakan	anggaran	yang	efisien	meng	hendaki	
adanya peningkatan rasio pembelian pemerintah terhadap pen-
dapatan nasional.

Biasanya, peningkatan per kapita seiring dengan perkembang-
an perekonomian yang berubah dari negara agraris (yang di-
asumsikan berpendapatan rendah) menjadi negara industri 
(yang diasumsikan berpendapatan tinggi). Permintaan barang 
publik akan semakin meningkat dengan meningkatnya pen-
dapat an per kapita. Ernst Engel seperti dikutip oleh Musgrave 
me ngatakan bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin 
tinggi pengeluaran untuk barang-barang tertentu. Selama pen-
dapatan rata-rata meningkat, maka pola konsumsi bagi per-
ekonomian diharapkan akan meningkat pula.

Untuk barang publik, kecenderungan seperti diatas mempunyai 
dua kemungkinan. Barang publik yang merupakan kebutuhan 
dasar (bukan kemewahan)–seperti keamanan, pendidikan dasar 
dan sanitasi–mengalami kecenderungan menurun. Se dang  kan ke-
butuhan lainnya, seperti pendidikan tinggi dan pe layan  an ke sehatan, 
akan mengalami kecenderungan yang se   makin me ning kat, bila 
pendapatan meningkat. Ditambah, barang-barang pe layanan umum 
yang merupakan barang mewah, seperti pe nye lidikan angkasa luar 
dan pangkalan perahu, terdapat kecenderungan yang meningkat.
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Pengamatan bisa dilakukan juga pada belanja publik dalam 
pe  nyediaan barang modal. Pada tahap awal, pembangunan 
ekonomi menimbulkan kebutuhan khusus terhadap barang 
modal, seperti jalan, pelabuhan dan instalasi listrik. Barang 
modal tersebut mempunyai manfaat yang bersifat eksternal, di -
mana belanja modal diperlukan dalam jumlah yang besar yang 
me merlu kan pengembalian jangka panjang, sehingga tidak 
mudah dilakukan oleh pihak swasta. Kebutuhan akan barang 
modal ini harus lebih besar pada awal pembangunan ekonomi, 
dan peran pemerintah akan semakin menurun dalam pe ngada an 
barang modal, apabila sektor swasta telah terbuka ke sempatan-
nya me nanamkan modal dalam pengembangan industri.

Pola pertumbuhan belanja publik untuk penyediaan barang 
modal kelihatannya terbalik, tetapi pengembangan industri akan 
me nimbul kan akibat sampingan, seperti polusi dan kemacetan 
kota, yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan 
investasi pemerintah. Akhirnya, investasi dalam sumber daya 
manusia dan biaya pendidikan akan mengalami peningkatan 
selama pendapatan meningkat seiring dengan laju pembangunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak dapat di-
estimasi kan secara tepat kecenderungan yang akan terjadi 
pada belanja publik untuk barang konsumsi dan barang modal 
yang di akibatkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Kadang 
ke cen derungannya meningkat, dan kadang menurun.

Perubahan Teknologi
Perubahan teknologi mempunyai pengaruh penting dalam 
pertumbuhan porsi belanja publik. Jika teknologi berubah, 
maka proses produksi juga berubah. Perubahan teknologi 
dapat meningkatkan atau menurunkan kepentingan penyediaan 
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barang publik yang mempunyai manfaat eskternal besar 
sehingga harus disediakan oleh pemerintah.

Sebagai contoh, penemuan mesin pembakaran mengakibatkan 
ber kembangnya industri mobil. Dengan meningkatnya indus-
tri mobil, permintaan jalan raya bergerak sangat cepat, se-
hingga belanja sektor publik meningkat dibandingkan masa 
kereta kuda dan mesin uap yang digunakan untuk kereta api. 
Contoh lain adalah perubahan teknologi persenjataan yang 
meng akibat kan meningkatnya pengeluaran militer. Perubahan 
tekno logi juga mempercepat barang menjadi usang, sehingga 
biaya peng gantian akan meningkat. Perubahan teknologi di 
masa datang yang menyebabkan membengkaknya anggaran 
peme rintah adalah bidang teknologi angkasa luar merupakan 
faktor penting dalam porsi pengeluaran negara, kecuali terbukti 
teknologi angkasa luar menjadi barang pribadi.

Perubahan Populasi
Perubahan populasi terutama akan meningkatkan belanja pen-
didikan dan kesehatan, karena terjadi perubahan kompo sisi 
umur. Kebutuhan pendidikan juga akan mendorong peningkat-
an permintaan perumahan, dan penyediaan jaminan hari tua. 
Pe ningkatan populasi yang disertai dengan mobilitas populasi 
juga mendorong pertumbuhan kota baru yang tentunya menye-
bab kan kebutuhan peningkatan pelayanan umum, yang pada 
akhir nya menyebabkan pertumbuhan anggaran.

Biaya Relatif
Selain perubahan-perubahan kuantitas seperti diuraikan di atas, 
tak kalah pentingnya adanya pengaruh perubahan biaya jasa 
publik terhadap pengeluaran publik. Hal ini terutama disebab-
kan	oleh	adanya	inflasi	harga	faktor	produksi	yang	dibeli	pe-
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me	rintah	 lebih	 cepat	 dibanding	 dengan	 rasio	 deflasi	 dalam	
pen dapatan nasional. Menurut Musgrave, perbedaan respon 
ter	hadap	 inflasi	 bukanlah	 merupakan	 faktor	 utama.	 Dalam	
jangka panjang, sifat penyediaan barang dan jasa publik yang 
dapat mengubah komponen pendapatan nasional menjadi 
kurang apabila dibandingkan dengan perubahan teknologi.

Meski pun biaya jasa publik menjadi lebih mahal, bukan ber-
arti porsi belanja publik dalam pendapatan nasional harus me-
ningkat. Sebuah barang publik dapat disubstitusi dengan barang 
pribadi, karena sifatnya yang elastis, kecuali bila permintaan 
barang publik bersifat inelastis, maka bisa diestimasikan 
bahwa porsi belanja publik akan meningkat.

Urbanisasi
Proses urbanisasi dapat menimbulkan permasalahan bagi pe-
merintah. Sebagai contoh, kemacetan di perkotaan mengakibat-
kan meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur dan pelayanan 
umum. Hal ini mendorong meningkatnya kebutuhan barang-
barang yang perlu disediakan oleh pemerintah.

B. Faktor Pengeluaran dari Transfer Porsi Pendapatan
Sejak tahun 1930-an, porsi belanja keperluan sosial dalam 
pen dapatan nasional meningkat seiring dengan peningkatan 
per tumbuhan transfer. Contohnya adalah peningkatan asuransi 
hari tua. Program ini lebih merupakan alat untuk menyediakan 
jamin an hari tua dengan dasar pembiayaan swadaya. Sistem 
ini ditujukan untuk menyeimbangkan besarnya distribusi pen-
dapatan melalui transfer dari anggaran pengeluaran ke program 
pembelian pemerintah yang ditujukan bagi penyediaan barang 
dan jasa untuk kelompok berpenghasilan rendah.
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Tindakan pendistribusian kembali pendapatan tersebut dapat 
dipengaruhi dari dua arah. Pertama, jika terdapat ketimpangan 
pendapatan oleh karena peningkatan pendapatan per kapita, 
penyesuaian atau perbaikan atas ketimpangan tersebut yang 
perlu dilakukan. Sehingga, perubahan hanya terjadi pada 
tingkat	yang	tidak	signifikan	atau	distribusi	pendapatan	tetap	
stabil, dan hanya sedikit mengarah pada pemerataan.

Kedua, jika tujuan pendistribusian kembali pendapatan adalah 
untuk menyesuaikan pendapatan keluarga, peningkatan 
pen dapat  an rata-rata tidak mengubah kebutuhan untuk 
mendistribusi kan kembali pendapatan. Kecuali, jika tujuannya 
untuk mencapai tingkat minimum pendapatan, kebutuhan 
untuk pen distibusikan kembali pendapatan akan menurun jika 
pen  dapat an rata-rata meningkat. Tingkat pendapatan minimum 
di  tentukan dalam pengertian rata-rata, sehingga ruang lingkup 
pen  distribusian kembali–yaitu transfer pendapatan sebagai 
suatu prosentase dari pendapatan nasional–akan tetap konstan.

Adanya perubahan ruang lingkup redistribusi pendapatan 
dapat	 timbul	 akibat	 faktor-faktor	 demografi.	Apabila	 terjadi	
pe nurunan pertumbuhan populasi dalam bentuk meningkatnya 
pen duduk yang lanjut usia, diperlukan peningkatan penyediaan 
ke butuh an penduduk berusia lanjut. Namun demikian, 
perubahan tersebut diikuti dengan pergeseran rasio penduduk 
pensiun ke usia kerja, sehingga memerlukan peningkatan dalam 
rasio pe nge luaran publik untuk penduduk usia lanjut terhadap 
pen dapatan nasional. Penjelasan ini perlu dihubungkan dengan 
per  ubahan sosial dan politik, apakah ada tekanan politis untuk 
men distribusikan pendapatan kembali atau tidak.
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Efisiensi dan Keadilan dalam Belanja Publik
Prinsip pareto optimum mengatakan bahwa proyek dikatakan 
efisien	jika	memberi	manfaat	paling	tidak	kepada	satu	orang	
dan	tidak	merugikan	orang	lain.	Secara	teoritis,	tingkat	efisien	
semacam itu dapat dicapai. Akan tetapi dalam kenyataannya, 
proyek semacam itu sangat sulit dicapai, sehingga diusulkan 
agar	konsep	 efisiensi	 diperlunak.	Misalkan	 suatu	 jalan	 akan	
dibangun dengan biaya $150,000 yang akan dibebankan dari 
general fund, sehingga A, B, dan C harus membiayai masing-
masing senilai $50,000. Manfaat yang akan diperoleh A dan 
B masing-masing $70,000 dan C adalah $40,000, sehingga 
manfaat agregat adalah $180,000. Karena nilai manfaat lebih 
besar dari biayanya, maka dikatakan bahwa proyek tersebut 
layak dibangun, meski pun C mengalami kerugian. Pada kasus 
ini, prinsip Pareto Optimum dilanggar.

Namun	 demikian,	 dengan	 memperlunak	 konsep,	 efisiensi	
proyek tetap ada apabila orang-orang yang diuntungkan (A 
dan B) dapat menutupi kerugian pihak lain ( C) dan dipandang 
masih lebih baik dibandingkan dengan tidak ada proyek. Ber-
dasar kan kriteria ini, jumlah agregat manfaat bersih se nilai 
$30,000	dapat	disahkan	dan	proyek	dikatakan	efisien.	Tetapi	
dalam kenyataan, pihak C tidak menerima manfaat dan ke-
rugian nya belum tentu akan diganti. Perlu diadakan per syarat-
an	tambahan	agar	proyek	tetap	dikatakan	efisien	yaitu	bahwa	
penggantian kerugian harus benar-benar dilaksanakan, dalam 
bentuk	transfer	dari	A	dan	B	kepada	C.	Efisiensi	proyek	ter-
gantung	pada	bagaimana	mendefinisikan	efisiensi	tersebut.

Cara yang lebih tepat adalah dengan mendistribusikan beban 
pajak sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun mengalami 
kerugian bersih dan kondisi ini menghasilkan proyek yang 
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efisien	menurut	 prinsip	 Pareto	 optimum.	 Problem	 utamanya	
adalah bahwa preferensi seseorang tidak mudah untuk di-
ungkap			kan	dan	mungkin	saja	proyek	tersebut	tidak	efisien.

Aspek Keadilan
Dalam meninjau aspek keadilan dalam belanja publik, per-
tim bangan mengenai distribusi dan fungsi obyektif dapat di-
pertimbangkan dalam menentukan kebijakan proyek.

Pertimbangan distribusi dimulai dengan penentuan apakah 
apa kah bobot distribusi dapat digunakan dalam menilai besar-
nya manfaat dan biaya. Yang pertama, dimisalkan ada dua buah 
proyek yang dipertimbangkan, dimana kedua proyek mem-
punyai biaya dan tingkat penggunaan yang sama, sementara 
dana terbatas untuk satu proyek, sehingga salah satu harus di-
korbankan. Proyek I, dimisalkan, berupa penyediaan taman 
ber main di lingkungan masyarakat berpenghasilan tinggi dan 
Proyek II, dimisalkan, berupa penyediaan taman serupa untuk 
kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Permasalahan 
timbul dalam menyusun peringkat manfaat kedua proyek 
tersebut.

Apabila nilai nominal proyek yang dijadikan dasar pertimbang-
an, masyarakat berpenghasilan tinggi akan menerapkan nilai 
yang lebih tinggi dibanding masyarakat berpenghasilan rendah, 
karena mereka mampu membayar lebih tinggi dan proyek I 
dianggap lebih layak. Tetapi, pertimbangan sosial dapat me-
nyimpul kan sebaliknya. Setiap rupiah yang dibelanjakan oleh 
masya rakat miskin dapat dinilai lebih tinggi, sehingga proyek 
II akan dipandang lebih layak.

Jika kondisi yang berlaku adalah distribusi optimal, penilaian 
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proyek yang didasarkan pada permintaan konsumen juga akan 
optimal dipandang dari segi sosial. Akan tetapi, jika distribusi 
yang berlaku tidak optimal, evaluasi sosial yang tercermin dari 
kesejahteraan sosial akan menyimpang dari evaluasi swasta 
dan proyek II akan dipandang lebih layak. Hal ini menunjukkan 
kecocokan	dengan	konsep	efisiensi	yang	lebih	luas.

Kondisi yang sama juga muncul jika ada dua proyek yang meng-
hasilkan jasa yang sama, tetapi dengan biaya yang berbeda. 
Di misal kan akan dibangun sebuah kapal laut. Alternatif I akan 
memilih lokasi konstruksi di daerah yang upahnya tinggi, 
sementara alternatif II memilih lokasi yang tingkat upah nya 
rendah. Misalkan juga biaya modal, bahan baku dan trans-
portasi di lokasi I lebih rendah, sehingga total biaya di lokasi I 
akan lebih rendah. Tanpa mempertimbangkan aspek distribusi, 
lokasi I dianggap lebih layak, karena nilai manfaat bersih lebih 
tinggi. Tetapi, bila bobot distribusi pendapatan diperhitungkan, 
proyek II akan lebih diutamakan, karena memberikan manfaat 
kepada mereka yang berpenghasilan rendah.

Dapat disimpulkan bahwa, jika distribusi pendapatan tidak 
optimal, penggunaan bobot distribusi dalam perhitungan biaya-
manfaat dapat digunakan sebagai alat pengoreksi aspek distribusi.

Fungsi obyektif dapat digunakan sebagai alat untuk meng-
hitung pembobotan dalam rangka memaksimalkan ke se jah-
tera an sosial. Bobot ditentukan dari kejadian yang di tunjuk-
kan oleh perilaku di masa lalu. Atau bobot dapat diperoleh 
dari analisis pajak penghasilan, berdasarkan asumsi bahwa 
dalam menerapkan tarip pajak, pemerintah bermaksud men-
distribusikan beban pajak sedemikian rupa sehingga sesuai 
dengan prinsip pengorbanan yang sama.
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Risiko Perubahan Perekonomian
Perencanaan proyek berlangsung dalam ketidakpastian dan 
risiko ketidakpastian manfaat di masa akan datang akan me-
ngu rangi nilai sekarang dan harus diperhitungkan dalam peren-
canaan pengeluaran investasi pemerintah. Hasil yang berisiko 
dapat diestimasikan dengan cara pembobotan berbagai hasil 
ber dasarkan angka probabilitasnya, dimana jumlah probabilitas 
ada lah sama dengan satu. Penjumlahan hasil tertimbang ini ke-
mudian akan digunakan dalam analisis nilai manfaat yang di-
harapkan.

Risiko perubahan perekonomian mempunyai implikasi perlu-
nya pendiskontoan atas manfaat maupun biaya, karena ada nya 
dimensi waktu. Evaluasi proyek jangka panjang perlu memper-
timbang kan dinamika perkembangan perekonomian yang ber-
kaitan dengan harga relatif dan pengaruh distorsi harga. Akibat-
nya, analisis manfaat biaya harus dibuat dalam berbagai alter-
natif saat dimulainya proyek. Pengaruh penundaan satu tahun 
akan menyebabkan perubahan nilai sekarang atas perhitungan 
neto manfaat dan biaya.

Klasifikasi Belanja Publik
Kalsifikasi	 belanja	 publik	 dapat	 dikategorikan	 berdasar	 ber-
bagai macam kriteria. Salah satu kriteria yang sering digunakan 
untuk	 mengklasifikasikan	 belanja	 pemerintah	 adalah	 seperti	
di uraikan dalam Government Finance Statistics Manual. 
Kla	si	fikasi	belanja	menurut	fungsi	pemerintah	adalah	sebagai	
berikut:
1. Belanja jasa publik umum
 Belanja-belanja yang termasuk dalam kategori ini antara 

lain adalah belanja operasi untuk organisasi eksekutif 
dan legislatif, belanja untuk jasa-jasa umum, belanja riset 
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dasar, belanja transaksi hutang, dan belanja administrasi 
transfer antar unit pemerintah.

2. Belanja Pertahanan
 Belanja-belanja dalam kategori ini antara lain adalah 

belanja pertahanan militer dan sipil, bantuan militer untuk 
asing, riset pertahanan dan sebagainya.

3. Belanja perlindungan umum
 Belanja dalam kategori ini dibedakan dengan belanja 

per tahanan, dan dianatara contohnya adalah belanja jasa 
ke polisian, jasa pemadam kebakaran, jasa pengadilan, 
jasa rumah tahanan dan penjara, dan juga riset untuk per-
lindung an publik.

4. Belanja urusan ekonomi
 Belanja yang termasuk dalam kategori ini diantaranya 

belanja urusan ketenagakerjaan, belanja komersial dan 
ekonomi, belanja kehutanan dan pertanian, belanja energi 
dan bahan bakar, pertambangan, transportasi, komunikasi 
dan belanja untuk perindustrian lainnya, termasuk 
risetnya.

5. Belanja perlindungan lingkungan
 Belanja yang termasuk disini diantaranya adalah belanja 

pengelolaan limbah dan polusi, proteksi keragaman 
hewani maupun tata kota.

6. Belanja perumahan dan public utilities
 Belanja dalam kategori ini diantaranya adalah pengembang-

an perumahan dan pemukiman, sistem penyediaan air 
bersih, belanja penerangan jalan, dan pekerjaan-pekerjaan 
umum lainnya.

7. Belanja kesehatan
 Belanja kesehatan meliputi perlengkapan dan peralatan 

kesehatan, jasa kepada pasien, jasa rumah sakit umum, 
dan risetnya.
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8. Belanja rekreasi, budaya dan agama
 Diantara belanja yang termasuk dalam kategori ini ada lah 

belanja jasa olahraga dan rekreasi, belanja jasa kebudaya-
an, jasa penyiaran, jasa urusan keagamaan dan komunitas, 
dan lain-lain.

9. Belanja Pendidikan.
 Pendidikan mencakup belanja pendidikan dasar, pendidik-

an menengah, dan pendidikan tinggi, termasuk belanja 
pendukung pendidikan lainnya.

10. Belanja perlindungan sosial.
 Belanja-belanja yang termasuk dalam kategori ini di an-

ta ra nya belanja perlindungan terhadap manusia lanjut 
usia (manula), belanja perlindungan anak dan keluarga, 
belanja untuk mengatasi pengangguran, dan belanja sosial 
lainnya.
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Dalam bab ini akan dibahas lebih rinci berbagai jenis belanja 
serta masalah-masalah yang ditimbulkannya. Pembahasan akan 
dimulai dari jenis belanja pertahanan nasional, pembangunan 
jalan raya, belanja pendidikan dan perlindungan lingkungan 
berupa pembangunan taman rekreasi.

A. Perlunya Analisis Sektor
Banyak pendapat tentang pengelompokan pengeluaran publik 
kepada sektor, akan tetapi sektor-sektor yang dibahas disini 
di	dasarkan	 pada	 klasifikasi	 Bank	 Dunia,	 dengan	 me	lihat	
pengalaman-pengalaman empiris di berbagai negara. Se-
hingga, pendekatan pengelompokan sektor diasumsikan me-
ngacu pada laporan-laporan Bank Dunia, untuk lebih fokus 
pada pem bahasan materi.

Tujuan analisis sektor menyangkut beberapa tujuan yaitu:
1. Membantu pertimbangan strategis dan kebijakan untuk 

seluruh perekonomian.
2. Memungkinkan penilaian strategis dan kebijakan pem-

BAB XI
KEBIJAKAN BELANJA 
PUBLIK SEKTOR-SEKTOR 
UMUM
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bangun an sektor yang mendorong kontribusi sektor ter-
hadap pembangunan ekonomi negara.

3.	 Menentukan	prioritas	investasi	dalam	rangka	identifikasi	
proyek-proyek khusus lain dan studi pra investasi tambah-
an yang diperlukan.

4. Mengevaluasi kapasitas lembaga-lembaga tiap sektor 
dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan publik.

Analisis sektor diperlukan untuk menjawab pertanyaan tentang 
pilihan, prioritas, dan hubungan antar sektor diantara proyek 
dan program yang dilaksanakan pemerintah. Perencanaan yang 
berhasil memerlukan penerjemahan tujuan dan kebijakan sektor 
kedalam kebutuhan sektor dan subsektor secara individual dan 
juga kedalam rincian yang lebih detail pada proyek-proyek 
tertentu. Dengan demikian, tujuan analisis sektor adalah untuk 
menjembatani kesenjangan antara kebijakan ekonomi makro 
tingkat nasional, program-program investasi dan kebijakan 
ekonomi mikro dari proyek individu.

B. Pertahanan Nasional
Di Amerika Serikat, selama tahun 80-an, belanja pertahanan 
nasional merupakan kontributor utama terhadap pertumbuhan 
anggaran, meskipun akhirnya dilampaui oleh pertumbuhan 
program sosial. Dalam dekade tersebut, belanja pertahanan 
menjadi faktor utama anggaran pemerintah dalam pembelian 
barang dan jasa dari swasta. Belanja pertahanan dibagi menjadi 
belanja personil, operasi dan pemeliharaan, pembelian barang 
dan jasa, penelitian dan pengembangan.

Masalah Utama Dalam Belanja Pertahanan
Masyarakat tidak dapat menyediakan sendiri keamanan bagi 
dirinya dan proteksi yang diberikan haruslah secara kolektif, 



187KEBIJAKAN FISKAL

sehingga contoh penyediaan jasa pertahanan menjadi contoh 
klasik yang dapat dibahas. Belanja pertahanan selain menghadapi 
masalah yang kompleks dalam perencanaan, juga melibatkan 
masalah-masalah kebijakan luar negeri, seperti kesediaan untuk 
menerima	 risiko	 konflik	militer.	 Suatu	 kebijakan	pertahanan	
dapat dipandang sebagai kebijakan subyektif. Alasannya, se-
se orang dapat saja memandang kebijakan tersebut defensif, 
tapi orang lain dapat berpandangan bahwa kebijakan tersebut 
ofensif. Keputusan politik memegang peranan angat penting 
dalam menentukan pola kebijakan pertahanan ini, meski pun 
menjadi kebijakan yang sulit diperkirakan.

Masalah lainnya adalah menyangkut keseimbangan antara 
angkatan darat, laut, udara dan marinir, dan pemilihan sistem 
persenjataan tertentu. Yang paling penting, perencanaan per-
tahan an nasional harus menemukan keseimbangan antara 
sen jata konvensional dan modern, ruang lingkup nasional, 
regio nal atau internasional. Terakhir, masalah kekuatan militer 
tidak hanya meningkatkan akibat pengrusakan, tetapi juga bisa 
men	cegah	konflik	yang	juga	menimbulkan	pengrusakan.

Efektifitas Biaya Modernisasi Kekuatan Strategis
Kebutuhan pertahanan nasional dan berbagai masalahnya 
me merlukan perancangan yang kesemuanya harus dipenuhi 
dengan	seefisien	mungkin.	Perdebatan	yang	muncul	di	Amerika	
Serikat tentang sistem persenjataan adalah apakah harus 
memodernisasi kekuatan strategis ataukah harus membangun 
kekuatan strategis baru. Kelayakan proyek-proyek militer, 
mulai land-based missiles, submarine-based missiles, maupun 
Administrations Strategic Defensive Initiative (sering disebut 
perang bintang), sampai sekarang masih dipertentangkan oleh 
para ilmuwan, mengingat risikonya yang sangat tinggi. Dengan 
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melihat anggaran pertahanan Amerika Serikat saat ini, sangat 
sulit memperkirakan apakah akan ada pembatasan persenjataan 
strategis dengan melakukan pemotongan anggaran, mengingat 
peran Amerika dalam perang melawan terorisme sangat besar 
bahkan menjadi sponsor bagi program internasional ini.

Dampak Terhadap Industri
Karena	pertahanan	merupakan	kontributor	utama	dalam	defisit	
anggaran pemerintah federal AS, dampaknya terhadap per-
ekenomi an negara layak dilakukan pembahasan. Dampak 
per tama terjadi pada besarnya pengeluaran untuk pengadaan 
struktur industri serta pertumbuhan produktivitas dalam 
bidang peralatan pertahanan. Terdapat pergeseran dari per-
minta an swasta untuk barang konsumsi dan perumahan ke pada 
pembelian pemerintah untuk sektor pertahanan. Industri per-
tahanan mencakup sektor manufaktur, seperti aerospace, pabrik 
pembuatan kapal laut, dan pabrik persenjataan elektronik. Di 
lain pihak, sektor ini secara nyata juga mendukung kesempatan 
kerja di sektor swasta.

Dampak Terhadap Pertumbuhan Produktivitas
Program riset dan pengembangan yang dilakukan untuk ke-
pen ting an pertahanan nasional berpengaruh besar terhadap 
per kembangan teknologi dan pertumbuhan produktivitas. Dari 
satu pihak, produktivitas yang ditimbulkan oleh sektor per-
tahanan akan dialihkan ke sektor swasta–seperti komputer–
namun dilain pihak, terserapnya bakat ilmiah oleh industri 
per tahan an akan menyebabkan industri swasta tersebut kearah 
penurunan. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara dengan 
prosentase belanja pertahanan terhadap pendapatan nasionalnya 
kecil, misalnya Jerman dan Jepang, ternyata mengalami per-
tumbuhan produktivitas yang lebih cepat dibanding dengan 
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negara dengan prosentase belanja pertahanan yang lebih besar, 
seperti Amerika Serikat. Pertumbuhan produktivitas jangka 
panjang akan tergantung pada peningkatan jumlah orang 
ber bakat ilmiah dan kontribusi anggaran dalam peningkatan 
aktivitas ilmiah tersebut.

Jalan Raya
Keunikan sistem jalan raya sebagai barang publik menyangkut 
tiga hal yaitu:
1. Kerjasama yang rapi antara pemerintah federal, pemerintah 

negara bagian dan pemerintah lokal lainnya.
2. Jalan raya membutuhkan pembiayaan yang sangat besar.
3. Perkiraan pajak yang besar.

Kerjasama Antar Unit Pemerintah
Pengeluaran untuk jalan raya, di Amerika Serikat, paling 
banyak dilakukan pada tingkat negara bagian, termasuk jalan 
antar negara bagian. Sebagian yang lain dilakukan oleh peme-
rintah federal dengan mentransfer hampir seluruh penerimaan-
nya melalui grant kepada tingkat pemerintah dibawahnya 
dan sebagian besar diterima oleh negara bagian. Sedangkan 
pe merintah lokal bertanggungjawab terhadap jalan raya di 
daerah nya. Pembagian kerja dan pembiayaan ini menunjukkan 
per hatian yang besar dari pemerintah, baik federal, negara 
bagi an, maupun pemerintah lokal lainnya.

Pembiayaan Melalui Pungutan Kepada Pemakai
Pembangunan jalan raya sebagian besar didanai oleh pemakai 
jalan. Untuk tingkat federal, penerimaan berasal dari pajak 
bahan bakar, yaitu penghasilan yang ditransfer dari Highway 
Trust Fund dalam bentuk grant antar pemerintahan. Pada 
tingkat negara bagian, penerimaan jalan raya diperoleh dari 
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retribusi dan pajak kendaraan bermotor, yang selanjutnya di-
pakai untuk membangun jalan negara bagian dan sebagian 
lain nya ditransfer ke pemerintah lokal dalam bentuk grant. 
Sedang kan pada tingkat pemerintah lokal, jalan raya dibiayai 
dari general fund, yang salah satunya berasal dari pajak atas 
ke kaya an yang dimiliki penduduk lokal serta dari pembebanan 
khusus	lainnya.	Penerimaan	dari	tarip	tol	tidak	terlalu	sigini	fi-
kan dibanding dengan sumber pendanaan lainnya.

C. Pendidikan
Anggaran pendidikan, di Amerika Serikat, terutama di biayai 
oleh pemerintah lokal dan negara bagian, meskipun pengendali-
an sistem pendidikan tetap berada di bawah pemerintah lokal. 
Dana negara bagian yang disalurkan kepada pemerintah lokal 
dalam bentuk bantuan dan subsidi, terutama untuk mendanai 
pen didikan tingkat tinggi. Pemerintah federal juga ikut mem-
biayai pembangunan pendidikan, meskipun tidak terlalu besar, 
karena pendidikan pada dasarnya tetap merupakan jasa publik 
yang harus disediakan oleh pemerintah. Swasta ikut memberi-
kan andil membiayai pendidikan juga, meskipun kontribusinya 
tidak sebesar pemerintah.

Masalah-Masalah Kebijakan Pendidikan
Permasalahan yang ada dalam kebijakan pendidikan me-
nyang kut apa yang seharusnya diajarkan di sekolah negeri 
(kuri kulum), bagaimana proses pengajaran berlangsung, siapa 
yang ber hak mem peroleh pendidikan, dan apakah sebaiknya 
peme rin tah memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan 
swasta juga.

Negara bagian pada umumnya mempunyai kebebasan yang 
cukup	 memadai	 dalam	 merancang	 struktur	 fiskal	 masing-
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masing dan dalam mengendalikan pemerintah lokal yang secara 
langsung bertanggungjawab dalam penyediaan pendidikan. 
Hal ini telah mendapat dukungan undang-undang di negara 
bagi an dan telah pula diakui oleh Mahkamah Agung bahwa 
setiap warganegara berhak atas perlakukan yang sama dalam 
bidang pendidikan. Namun demikian, tidak ada keharusan me-
nurut konstitusi bahwa pendidikan harus sebanding di seluruh 
negara bagian.

Pendidikan dasar dan menengah sebagian besar disediakan 
oleh pemerintah, melalui sekolah negeri. Pada tingkat ini, 
timbul per debatan tentang perlunya monopoli pemerintah atas 
sekolah	pada	tingkatan	itu.	Hasil	yang	efisien	akan	dapat	di-
peroleh jika terdapat persaingan yang sehat antara lembaga 
pen didikan negeri dan swasta. Penganjur pendidikan ber-
pendapat bahwa pendidikan merupakan kepentingan umum 
se hingga harus disediakan oleh pemerintah, akan tetapi 
mereka juga setuju bahwa tidaklah berarti bahwa pendidikan 
harus disediakan oleh sekolah negeri. Konsumen pendidikan 
meng harapkan pemberian pendidikan yang sama atau paling 
tidak ada standar minimum.

Masalah pokok yang juga timbul adalah berkaitan dengan 
tingkat pendidikan. Persaingan yang dapat dilakukan oleh 
sekolah-sekolah swasta perlu didukung dengan kebijakan 
dalam menjamin persaingan yang sehat oleh pemerintah. Per-
soalan	pendidikan	bukanlah	hanya	persoalan	fiskal	saja,	akan	
tetapi merupakan persoalan politik.

D. Fasilitas Rekreasi
Pembangunan fasilitas rekreasi memberi manfaat ganda yakni 
manfaat bagi pemakai, manfaat bagi masyarakat di sekitar nya 
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dan manfaat lain–seperti keindahan alam. Fasilitas rekreasi 
merupakan barang publik yang bersifat barang akhir atau 
barang konsumsi, tidak seperti jalan raya yang bersifat barang 
antara. Problem utama dalam penyediaan fasilitas rekreasi 
ada lah seberapa besar manfaat barang tersebut dapat di nik mati 
oleh publik. Pengukuran manfaat atas barang ini dapat dilaku-
kan dengan berbagai cara.

Pengukuran cara pertama dengan menghitung pungutan ke-

pada pemakai. Dengan cara ini, kelayakan proyek dihitung 
ber dasar kan rencana tarip yang akan dibebankan kepada 
para pengguna yang kemudian dibandingkan dengan biaya 
proyek. Cara kedua adalah dengan melakukan penghitungan 
ke sediaan membayar para pemakai untuk penyediaan fasilitas 
rekreasi. Dari penghitungan tersebut, kurva permintaan dapat 
di simulasikan sehingga dapat dijadikan dasar pengukuran 
manfaat.

Kemudian, ada cara ketiga dengan analogi fasilitas swasta yang 
menarik iuran dari para anggotanya sebagai dasar penghitungan 
manfaat. Cara lain adalah dengan penghitungan manfaat yang 
dapat dilakukan dengan menghitung biaya yang dikeluarkan 
oleh pemakai dalam melakukan rekreasi keluar rumah. Sebagai 
alternatif, dapat dilakukan pembobotan dalam menilai waktu 
para	 pemakai	 fasilitas	 ini	 dengan	 membandingkan	 efisiensi	
dari setiap alternatif penggunaan dana.

Selain berbagai manfaat diatas, perlu juga dipertimbangkan 
manfaat dalam bentuk lain dari suatu fasilitas rekreasi. Se bagai 
contoh, proyek sumber daya air dapat mempunyai manfaat 
ganda, selain untuk rekreasi juga dapat digunakan untuk kon-
servasi sumber daya air. Contoh lain adalah sebuah bendungan 
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dapat dinilai manfaatnya sebagai pembangkit tenaga listrik, 
pengendalian banjir, irigasi, selain ditujukan untuk rekreasi.

Analisis pasar dapat digunakan dalam penilaian manfaat atas 
fasilitas rekreasi, meski pun bukan satu-satunya cara. Fasilitas 
rekreasi merupakan barang publik sehingga penilaian dan 
pem bobotan sosial atas fasilitas rekreasi harus lebih diutama-
kan, bukan penilaian seperti yang dilakukan dalam pengadaan 
fasilitas swasta. Dan, hal ini dapat dianggap sebagai subsidi 
untuk	jenis	jasa	swasta.	Tujuan	non	finansial	tertentu,	misalnya	
ke indahan alam dan margasatwa, harus dipertimbangkan, 
meski pun tidak dapat diukur dengan mudah melalui pengujian 
pasar.
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Terdapat berbagai macam bentuk tunjangan sosial yang dikelola 
pemerintah. Contoh yang diuraikan dalam bab ini merupakan 
contoh-contoh tunjangan sosial utama yang umumnya terdapat 
dinegara-negara maju. Sampai seberapa jauh mana tingkat 
tunjang	an	 diberikan	 tergantung	 pada	 kemampuan	 finansial	
masing-masing negara.

A. Tunjangan kepada Penghasilan Rendah
Di Amerika Serikat, terdapat sejumlah program tunjangan 
yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 
Komponen-komponen utama program tersebut antara lain se-
bagai berikut:

Medicaid
Program ini ditujukan bagi semua orang yang memenuhi 
kriteria AFDC (Aid to Fammilies with Dependent Children) 
yang sering disebut sebagai program kesejahteraan. Kriteria-
kriteria tersebut antara lain adalah orang yang mempunyai 
pendapatan terbatas menurut kriteria SSA (Supplementary 
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Security Income), serta semua orang yang berumur diatas 
65 tahun. Bantuan diberikan dalam bentuk Medicare yaitu 
asuransi kesehatan yang preminya dibayar oleh pemerintah 
suatu negara. Program ini biasanya dirancang dan dikelola 
oleh negara bagian dengan berpedoman pada standar ketentuan 
yang ditetapkan oleh pemerintah federal.

Jaminan Penghasilan Tambahan
Tunjangan ini diberikan dalam bentuk pembayaran tunai ke-
pada orang-orang yang penghasilannya atau aset seseorang 
kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan. Program ini di-
kelola oleh pemerintah federal.

Kupon Makanan
Rumah tangga (tidak terbatas umur) berhak memperoleh 
kupon makan an jika mempunyai aktiva atau berpenghasilan 
kotor yang kurang dari nilai yang ditetapkan oleh pemerintah 
federal. Meski pun demikian, program ini diberikan melalui 
pe merin tah lokal.

Perumahan Murah
Program ini merupakan program pemerintah federal dimana 
subsidi perumahan diberikan dalam bentuk hipotik berbunga 
rendah bagi petani berpenghasilan rendah.

Tunjangan Kesejahteraan
Program AFDC menetapkan bahwa pemerintah federal mem-
berikan bantuan kepada setiap negara bagian–baik uang tunai 
maupun dalam bentuk lain–yang kemudian dipakai untuk me-
nun jang keluarga yang mempunyai anak dibawah 18 tahun 
yang belum mandiri. Standar yang digunakan dapat berbeda 
antara satu negara bagian dengan negara bagian lain.
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Program kesejahteraan ini paling banyak menimbulkan per-
debatan. Program ini dipandang sebagai program yang me-
rendah kan martabat karena persyaratannya dibatasi pada 
keluarga yang tidak mempunyai kepala keluarga pria. 
Tunjang an yang diberikan dinilai tidak memadai untuk 
standar kehidupan minimum yang layak. Selain itu, program 
ini di pandang tidak mendorong orang untuk bekerja lebih giat, 
karena tunjangan akan menurun jika pendapatan meningkat–
sering disebut tarif pajak marjinal. Titik permasalahan telah 
ber ubah dari memberikan keringanan dalam ekonomi kepada 
kesejah teraan anak dalam keluarga yang berorang tua tunggal. 
Untuk mengatasi kritik ini, pola tunjangan alternatif mulai 
dipertimbangkan.

Cara paling efektif dalam menunjang keluarga berpenghasilan 
rendah adalah dengan membagikan dana melalui pemenuhan 
ke kurangan pendapatan mulai pendapatan tingkat bawah. 
Dengan demikian alternatif ini akan menjamin tingkat mini-
mum yang cukup sesuai ketersediaan dana sosial peme rintah. 
Namun demikian, kebijakan pemberian tunjangan alternatif 
ini dapat mengurangi jumlah bantuan yang dapat diberikan ke-
pada golongan yang paling membutuhkan.

Pola alternatif lain adalah bentuk pajak penghasilan negatif. 
Bantuan diberikan kepada orang-orang dengan pendapatan 
rendah atau yang tidak berpendapatan. Jika pendapatan kotor 
me ningkat, maka pajak negatif akan menurun sampai pada 
titik mencapai nol dan sesudah itu terjadi pajak positif yang 
ter hutang. Prinsip ini merupakan perluasan prinsip perpajakan 
progresif yang telah diterima umum dan berbagai cara untuk 
meng gabungkan prinsip pajak negatif ke dalam struktur pajak 
positif telah dipertimbangkan.
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B. Asuransi Sosial
Komponen-komponen utama dari asuransi sosial ini di 
Amerika Serikat meliputi sistem asuransi sosial OASI (Old 
Age and Survivors Insurance), HI (Health Insurance), dan DI 
(Disability Insurance).

Asuransi Pensiun dan Cacat
Peraturan OASI menetapkan bahwa program ini mencakup 
semua pekerja berusia dibawah 65 tahun dan bekerja di bidang 
komersial serta industri–kecuali jalan kereta api dan karya -
wan pemerintahan yang mempunyai skema lain–berhak men-
dapatkan asuransi pensiun dan cacat yang preminya bersumber 
dari penerimaan pajak penghasilan upah dan gaji (payroll tax). 
Prinsipnya adalah menggabungkan kontribusi pemberi kerja 
dan karyawan.

Asuransi Kesehatan
Setiap individu berhak atas jaminan sosial pensiun dan juga 
ber hak atas Medicare pada usia 65 tahun. Tunjangan ini untuk 
mem berikan perlindungan dasar terhadap biaya jasa rumah 
sakit, biaya rawat jalan, dan jasa perawatan kesehatan rumah. 
Perdebatan sekitar asuransi kesehatan ini menyangkut apakah 
asuransi hanya mencakup orang yang berusia lanjut atau 
harus diperluas kepada seluruh penduduk, dan kalau diperluas 
bagaimana bentuknya. Perdebatan muncul karena menyangkut 
pembiayaan yang sangat besar, pengaruhnya terhadap jasa 
medis yang diberikan, kebebasan memilih dokter, dan peranan 
asuransi swasta.

Asuransi Pengangguran
Program ini dibiayai dari pajak upah dan gaji federal dan 
pajak tam bahan dari negara bagian yang dibayarkan oleh 
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pem  beri kerja. Semua kontribusi dari pemerintah federal dan 
negara bagian dibayarkan kepada dan dikelola oleh Federal 
Unemployment Trust Fund.

Sistem Tunjangan Sosial Terkini
Seiring dengan perkembangan pemikiran aspek keadilan, sistem 
tunjangan sosial juga mengalami perubahan. Sistem tunjangan 
dalam bentuk tunai dipandang oleh para ekonom dapat me-
nim bul kan efek yang negatif bagi golongan penghasilan 
rendah dalam hal produktivitasnya, sehingga golongan peng-
hasilan tinggi mempunyai preferensi memberikan kontribusi-
nya dalam bentuk non tunuai. Salah satu perubahan yang sub-
stansial dari sistem kesejahteraan di Amerika Serikat ber ubah 
sejak diundangkannya Undang Undang Rekonsiliasi Kesem-
pat an Kerja dan Tanggungjawab Personal tahun 1996. Aturan 
ter sebut menciptakan program kesejahteraan yang disebut 
Temporary Aid for Needy Families (disingkat TANF) yang 
pada intinya mengatur hal-hal dibawah ini.
1. Menurut aturan AFDC, setiap orang yang mempunyai 

pen dapat an dibawah batasan tertentu dan memenuhi per-
syarat an ter tentu diberikan bantuan manfaat tunai secara 
mutlak tanpa pandang bulu. TANF mengubah aturan 
bantu an tunai tersebut kecuali dalam hal bahwa bantuan 
se cara tunai tersedia hanya temporer–tidak setiap saat– 
ber dasarkan ada tidaknya prgram tunjangan tunai tersebut.

2. Secara umum, TANF mengatur bahwa individu tidak dijinkan 
menerima bantuan tunai untuk masa lebih dari lima tahun.

3. Setiap orang dewasa yang normal (tidak cacat) yang telah 
me nerima pembayaran bantuan tunai selama dua tahun di-
haruskan mengambil bagian dalam suatu kegiatan yang 
ditujukan untuk membuat individu tersebut dapat meng-
hidupi dirinya sendiri.
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4. Setiap negara bagian diberikan grant dari pemerintah 
federal untuk mendanai program kesejahteraan dimana 
jumlahnya adalah tetap, kemudian negara bagian tersebut 
melaksanakan prgram kesejahteraannya sepanjang tepat 
sasaran dalam batasan grant tersebut. Dengan demikian, 
struktur pemberian bantuan kesejahteraan negara bagian 
dikendalikan oleh pemerintah federal. Suatu negara bagian 
dapat menggunakan grant tersebut untuk membayar 
bantuan secara tunai, melaksanakan program pelatihan 
kerja, melaksanakan program pembatasan kehamilan, 
atau program lainnya yang sejenis.
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