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BAB III 

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

 

 

3.1 Pengertian Pajak 

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 menerangkan bahwa 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat (dalam Siti Resmi, 2013:2) yang 

dimaksud dengan Pajak adalah “Kewajiban untuk memberikan sebagian 

harta kekayaan kepada Negara karena kejadian, keadaan, dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai 

hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan. Untuk itu tidak ada jasa balik dari Negara secara 

langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum”. Sedangkan 

menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. (dalam Mardiasmo, 2011:1) 

yang dimaksud Pajak adalah “Iuran Rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiadak 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

 

3.1.1 Fungsi Pajak 

Ada beberapa fungsi pajak yaitu: 

 Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau 

penerimaan (budgetair): pajak merupakan salah satu sumber dana 

yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan 
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dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada 

APBN. 

 Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi  mengatur 

(regulerend) : pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  

 Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai fungsi stabilitas : pajak 

sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan 

kebijakan-kebijakan pemerintah.  

 Fungsi pajak yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan : 

penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai 

pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat 

membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat. 

 

3.1.2 Jenis-Jenis Pajak            

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi 

dalam berbagai kelompok pajak. Pengelompokan jenis pajak dapat dibagi 

atas:  

1. Berdasarkan Golongan  

Pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu :  

a.  Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau 

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.  

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak 

ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, 

peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak 

2. Berdasarkan Sifat 

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan 

pembagiaannya berdasarkan ciri-ciri prinsip :  
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a.    Pajak subjektif adalah yang pengenaannya memerhatikan 

keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang 

memerhatikan keadaan subjeknya.  

b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan 

objeknya baik berupa benda, keadaaan, perbuatan, atau pristiwa 

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, 

tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat 

tinggal.  

3. Berdasarkan Pemungutannya 

Pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu :  

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

Negara pada umumnya.  

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB)  

b.  Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II 

(pajak kabupaten/ kota) dan digunakan untuk membiayai rumah 

tangga daerah masing-masing.  

Contoh: Pajak Provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea 

balik nama kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan 

pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, sedangkan 

Pajak Kabupaten/ Kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak 

hiburan, pajak reklame, parkir dan lainnya. 

 

3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 

Di Indonesia mempunyai tiga sistem dalam pemungutan pajak antara lain: 

1. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. 

Dalam hal ini pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk menentukan 
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besarnya pajak terutang dengan mengeluarkan surat ketetapan dan wajib 

pajak hanya bersifat pasif. 

Ciri-ciri Official Assessment System  

a.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus.  

b.  Wajib pajak bersifat pasif.  

c.   Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga 

selain pemerintah dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

3. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak 

untuk menentukan besarnya wajib pajak terutang. Dalam sistem ini wajib 

pajak mempunyai wewenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak 

terutang sehingga wajib pajak mempunyai peran aktif mulai dari 

menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak yang terutang, 

sedangkan peran pemerintah hanya mengawasi dan tidak mempunyai hak 

untuk campur tangan. 

 

3.1.4 Azas Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada azas-azas tertentu bagi fiskus 

sehingga dengan azas ini Negara memberi hak kepada dirinya sendiri 

untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya 

memungut dengan paksa (berdasarkan Undang-undang) sebagian dari 

harta yang dimiliki penduduknya. Azas-azas tersebut adalah :  

1. Azas domisili  

Asas ini menjelaskan tentang pemungutan pajak diberlakukan 

kepada setiap wajib pajak sesuai domisili mereka berada. Domisili 

diartikan sebagai tempat tinggal dari wajib pajak tersebut. Asas 
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domisili ini diartikan bahwa pemungutan pajak diberlakukan kepada 

setiap warga negara yang berdomisili di negara tersebut. Tidak 

peduli dari mana pendapatan yang ia dapatkan baik dari luar maupun 

dalam negeri selama ia masih berdomisili di negara tersebut maka ia 

wajib untuk membayar pajak kepada negara. Hal ini diberlakukan 

kepada perorangan maupun suatu lembaga. Misalkan ada suatu 

lembaga milik asing atau badan usaha yang menetap di Indonesia, 

maka mereka wajib menyetorkan pajak kepada pemerintah Indonesia 

2. Azas Sumber  

Asas ini menjelaskan perlakuan pemungutan pajak disesuaikan 

dengan sumber dimana ia mendapatkan pendapatan. Jadi tidak peduli 

dimana atau darimana wajib pajak tersebut, selama ia mendapatkan 

pendapatan atau sumber pendapatannya dari negara itu maka ia wajib 

membayarkan pajak ke negara tersebut.  Contohnya : ada seorang 

asing atau tidak berasal dari Indonesia, tapi ia bekerja di Indonesia 

dan mendapat gajian dari pemerintah Indonesia, maka orang tersebut 

wajib membayar pajak ke negara Indonesia. 

3. Azas Kebangsaan 

Asas kebangsaan diartikan sebagai kewajiban seorang warga negara 

untuk tetap menyetorkan kewajiban pajaknya kepada negara 

meskipun saat itu dia tidak berada di negaranya, bisa saat dia bekerja 

ke luar, bisnis di luar dan sebagainya. Selama dia masih menjadi 

warga negara tersebut secara resmi maka tetap dipungut pajak. 

Contohnya ada seorang pekerja asal Indonesia yang bekerja di 

Malaysia selama 6 bulan. Dalam rentang itulah orang ini 

mendapatkan income maka wajib membayar pajak ke negara ia 

berasal. 

 

3.2 Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap 

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 
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suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan 

kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dalam satu tahun pajak. Siti Resmi (2011:74), pajak penghasilan 

adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau yang diperolehnya. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah 

pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan, jasa, dan kegiatan. 

 

3.2.1 Wajib Pajak PPh Pasal 21        

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan. Siti Resmi (2011:168-169), penerima penghasilan 

yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi 

yang merupakan sebagai berikut: 

1. Pegawai; 

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, 

Tunjangan Hari Tua (THT), atau Jaminan Hari Tua (JHT), termasuk 

ahli warisnya; 

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi : 

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai 

dan aktuaris; 

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis 

dan seniman lainnya; 

c. Olahragawan; 
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d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan 

moderator; 

e. Pengarang, peneliti dan penerjemah; 

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan 

sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, 

ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

g. Agen iklan; 

h. Pengawas atau pengelola proyek; 

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang 

menjadi perantara; 

j. Petugas penjaja barang dagangan; 

k. Petugas dinas luar asuransi; 

Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling 

dan kegiatan sejenis lainnya; 

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak 

merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 

5. Mantan pegawai; 

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara 

lain meliputi : 

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 

olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

perlombaan lainnya; 

b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan 

kerja; 

c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai 

penyelenggara kegiatan tertentu; 

d. Peserta pendidikan dan pelatihan; 

e. Peserta kegiatan lainnya. 
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3.2.2 Subjek  PPh 21 

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi 

untuk memproleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk di kenakan PPh, 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Subjek Pajak orang pribadi  

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di 

Indonesia ataupun di luar Indonesia. 

b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek 

pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. 

Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak 

pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang 

berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. 

c. Subjek Pajak badan  

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan 

usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan 

nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari pemerintah, 

misalnya lembaga badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan 

subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk juga asosiasi, 
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persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan yang sama. 

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang dapat berupa. 

1)   Tempat kedudukan manajemen 

2)   Cabang perusahaan 

3)  Kantor perwakilan 

4)   Gedung kantor 

5)   Pabrik 

6)  Bengkel 

7)  Gudang 

8)  Ruang untuk promosi dan penjualan 

9)  Pertambangan dan penggalian sumber alam 

10)  Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi 

11)  Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan 

12)  Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan 

13)  Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang 

lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan 

14)  Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang  

kedudukannya tidak bebas 

15)  Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 

menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia 
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16)  Komputer, agen elektronik, peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik 

untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

Siti Resmi (2011:169), tidak termasuk dalam pengertian Penerima 

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. 

1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari 

negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan 

syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima 

atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya 

tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal 

balik. 

2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 3 ayat (1) huruf c undang-undang pajak penghasilan, yang 

telah ditetapkan oleh Menteri keuangan, dengan syarat bukan warga 

negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau 

pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

 

3.2.3 Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPH Pasal 21 

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: 

a. Penghasilan Kena pajak yang berlaku : 

1. Pegawai Tetap 

2. Penerima pensiun berkala 

3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan 

atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) 

bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000 ( empat juta lima 

ratus ribu rupiah ) 

4. Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c 

yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. 

b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 450.000 ( empat ratus lima 

puluh ribu rupiah ) sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau 
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tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah 

satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang 

diterima dalam 1 ( satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 

4.500.000 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) 

c. 50% (lima puluh persen ) dari jumlah penghasilan bruto yang 

berlaku bagi bukan pegawai. 

d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan 

selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b 

dan huruf c. 

Pemotong PPh Pasal 21 meliputi : 

a. Pemberi kerja yang terdiri dari : 

1) Orang pribadi  

2) Badan. 

3) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan 

sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan 

pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 

lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut; 

b. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah 

c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek) dan badan-badan lainnya 

d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain 

kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak 

luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang;  

e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi 

yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi 

serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. 
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3.2.4 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Siti Resmi (2011:171), penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah 

sebagai berikut. 

1.  Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 

2.  Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara 

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 

3.  Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara 

sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, uang 

tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. 

4.  Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang 

dibayarkan secara bulanan. 

5.  Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, 

komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan. 

6.  Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan 

nama 

Adapun penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21, yaitu 

sebagai berikut. 

1.  Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 

asuransi bea siswa. 

2.  Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk 

apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali 

diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak 

Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan 

berdasarkan norma penghitungan khusus. 
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3.  Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran 

tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan 

penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan 

sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. 

4.  Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 

5.  Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari 

Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan 

formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar 

negeri. 

 

3.2.5 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 

a) Pegawai Tetap penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari 

penghasilan bruto setinggi- tingginya Rp500.000 (lima ratus ribu 

rupiah) sebulan atau Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setahun. 

b) Penerima pensiun bulanan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan 

(5% dari penghasilan bruto setinggi- tingginya Rp200.000 (dua ratus 

ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu 

rupiah) setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak. 

c) Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan 

secara berkesinambungan : 50% dari penghasilan bruto dikurangi 

PTKP perbulan. 

d) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 

dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari 

jumlah bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak 

berkesinambungan. 

e) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, dikalikan dengan jumlah 

penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh 

dan tidak dipecah. 
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f) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, 

serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah 

mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang 

besarnya melebihi Rp 450.000 sehari tetapi dalam jumlah satu bulan 

takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 4.500.000 dan atau tidak 

dibayarkan secara bulanan maka PPh pasal 21 yang terutang dalam 

sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto 

setelah dikurangi Rp 450.000. Bila dalam satu bulan takwim 

jumlahnya melebihi Rp 4.500.000 sebulan, maka besarnya PTKP 

yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah 

PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan 

dibagi 360. 

g) Pejabat negara, PNS, anggota TNI/ POLRI yang menerima 

honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya dari Keuangan 

Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 

15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang 

dibayarkan kepada PNS Gol. kebawah, anggota TNI/ POLRI Peltu 

kebawah/ Ajun Insp/ Tingkat I kebawah. 

3.2.6 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

Dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 21 ayat 1 

yaitu, Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan 

oleh sebagai berikut. 

1.  Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang 

dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 

2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

atau kegiatan. 
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3.  Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan 

pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun. 

4.  Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai 

imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang 

melakukan pekerjaan bebas. 

5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan 

dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 

Dasar hukum bendahara sebagai pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 

21 sebagai berikut. 

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 

Nomor 16 tahun 2009. 

2.  Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2008. 

3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1994 

tentang pajak penghasilan bagi pejabat Negara, pegawai negeri sipil, 

anggota ABRI dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan 

kepada keuangan Negara atau keuangan daerah. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 149 tahun 2000 tentang pemotongan PPh 

pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan, dan 

tunjangan hari tua. 

5.  Peraturan Menteri Keuangan nomor : 181/PMK.03/2007 tentang 

bentuk isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengambilan, pengisian, 

penandatanganan, dan penyampaian surat pemberitahuan. 

6. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 184/PMK.03/2007 tentang 

penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, 

penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, 

penyetoran, pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan 

penundaan pembayaran pajak. 
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7.  Peratuaran Menteri Keuangan nomor : 186/PMK.03/2007 tentang 

wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi 

administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan surat 

pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan. 

8.  Peraturan Menteri Keuangan nomor : 190/PMK.03/2007 tentang tata 

cara pengambilan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.  

9. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 246/PMK.03/2008 tentang bea 

siswa yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. 

10. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 250/PMK.03/2008 tentang 

besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. 

11. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 252/PMK.03/2008 tentang 

petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. 

12. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 254/PMK.03/2008 tentang 

penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari 

pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang 

tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. 

13. Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-57/PJ/2009 tanggal 25 mei 

2009 tentang pedoman teknis dan tata cara pemotongan, penyetoran 

dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 

26 sehubungan dengan jasa dan kegiatan orang pribadi. 

14. Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2009 tanggal 25 mei 

2009 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan masa pajak 

penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26 dan bukti pemotongan atau 

pemungutan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26. 

15. Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-38/PJ/2009 tanggal 23 juni 

2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak. 
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3.3  Dasar Pengenaan PPh pasal 21 pada Anggota DPRD Provinsi Jawa 

Tengah. 

Berdasarkan Jenis Pajak Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 

termasuk pada kelompok Golongan, Pajak langsung yang artinya pajak 

yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak 

dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. 

Sistem Pemungutan Pajak Anggota DPRD mengggunakan Self 

Assessment System dimana sistem pemungutan pajak memberikan 

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya wajib pajak 

yang terutang. Dalam sistem ini wajib pajak mempunyai wewenang dalam 

menentukan sendiri besarnya pajak terutang sehingga wajib pajak 

mempunyai peran aktif mulai dari menghitung, menyetor, melaporkan 

sendiri pajak yang terutang, sedangkan peran pemerintah hanya 

mengawasi dan tidak mempunyai hak untuk campur tangan. 

 

Tabel 3.1 

Nama Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah 

 

Nama Jabatan 

Drs. Rukma Setya Budi,MM Ketua DPRD 

Sukirman Wakil Ketua DPRD 

Drs. Heri Pudyatmoko Wakil Ketua DPRD 

Ferry Wawan Cahyono, B. Pi, M.Si Wakil Ketua DPRD 

H. Ahmadi, SE Wakil Ketua DPRD 
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Tabel 3.2 

Nama Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah 

 

Nama Fraksi 

Ir.MG Nuniek Sri Y, ms PDI Perjuangan 

M. Hendri Wicaksono, S. Pd PKB 

Drs. Heri Pudyatmoko Gerindra 

Hj. Farida Rahmah, S.Ag, M.Si Golkar 

Amir Damanto, SH PKS 

Kartina Sukawati, SE, MM Demokrat 

H. Abdul Aziz, S.Ag, Msi P3 

H. Wahyu Kristianto, SE PAN 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 

 

Komisi Jumlah Anggota 

A 19 

B 19 

C 19 

D 19 

E 19 

Jumlah 95 

Ditambah Jumlah 

Ketua 5 

TOTAL 100 
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Tabel 3.4 

Tarif Progresif PPh 21 

 

Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000 5% 

Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000 15% 

Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 

500.000.000 25% 

Di atas Rp 500.000.000 30% 

 

 

Tabel 3.5 

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak 

 

Keterangan Tarif PTKP 

Wajib Pajak Orang Pribadi Rp 54.000.000 

Tambahan untuk WP kawin Rp 4.500.000 

Untuk istri penghasilan yang digabung penghasilan suami Rp 54.000.000 

Tambahan untuk setiap anggota keluarga Rp 4.500.000 
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Tabel 3.6 

Pengenaan PPh 21 Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 

 

BIAYA JABATAN 5%

1

2

3

4

5

6

7

8

PPh YANG TELAH DIPOTONG

SEBULAN
NO.

PENGENAAN PPH 21 ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

PENGURANGAN
JUMLAH BRUTO SETAHUN

PTKP

PPh YANG TELAH DIPOTONG

SETAHUN
NPWP

 

Dasar Pengenaan PPh 21 pada anggota DPRD menggunakan tarif 

progresif 5% dari penghasilan bruto.Di Kantor Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggota Dewan 

berjumlah 100 orang, merupakan wajib pajak untuk setiap anggota dewan 

harus melaporkan semua Aset yang dimiliki kepada bendaharawan DPRD 

untuk diperhitungkan pajak yang dikenakan. Bendaharawan DPRD wajib 

memotong PPh 21 atas gaji anggota dewan yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan. 

 

3.4   Pemotong PPh Pasal 21 pada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

Bendahara wajib memotong dan Memungut PPh 21 anggota DPRD 

atas gaji anggota dewan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. 

Atas pemotongan PPh 21 Bendaharawan wajib membuat Formulir 

1721- A2 atas pemotongan PPh pasal 21 Bulanan . Bukti pemotongan 

dipergunakan oleh anggota dewan sebagai kredit pajak dalam melaporkan 

penghasilan dan  pajak terutang ke dalam SPT Masa PPh Orang Pribadi 
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masing-masing, selanjutnya anggota dewan melaporkan pajak ke kantor 

pajak. 

 

3.4.1 Pelaporan PPh 21 pada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. 

Hak dan kewajiban wajib pajak adalah pelaporan pajak. Menurut 

undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 

tahun 1983 menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pelaporan dan 

pertanggungjawaban perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT berfungsi untuk 

melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh 

WP sendiri atau pihak pemotong/pemungut. SPT dibedakan menjadi dua 

yaitu SPT Masa dan SPT tahunan. 

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak pelaporan pajak dapat 

disampaikan dengan beberapa cara yaitu: 

1. Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor 

Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Pajak (KP2KP) di mana WP 

terdaftar.  

2. Pos atau jasa ekspedisi. 

3. E-Filing melalui aplikasi Ditjen Pajak Online. 

4. E-Filing ASP. 

Batas waktu  pelaporan untuk pajak penghasilan pasal 21 yaitu 20 

hari setelah masa pajak berakhir, bila tanggal pelaporan bertepatan dengan 

hari libur makan pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

Anggota DPRD dalam melakukan pelaporan pajak yang terutang 

menggunakan E-Filing yang memiliki penghasilan lebih dari                   

Rp 60.000.000 dari satu pemberi kerja melalui Formulir 1770 S, dimana 

E-Filing itu sendiri adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan 

secara on-line melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Anggota DPRD 

menyampaikan SPT menggunakane-Filing harus memiliki e-FIN 

(Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas yang 
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diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang 

mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing. 

Sebelum melakukan Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

Siapkan data-data SPT Tahunan : 

1. Formulir bukti potong 1721 A1 untuk pegawai swasta atau A2 untuk 

pegawai negeri yang telah diberikan oleh pemberi kerja. 

2. Formulir bukti potong 1721 VII untuk pemotongan PPh pasal 21 

yang bersifat final 

3. Formulir bukti potong PPh pasal 23 untuk penghasilan dari sewa 

selain tanah dan bangunan 

4. Formulir bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan 

bangunan, dividen. 

5. Bukti kepemilikan harta, seperti buku tabungan, sertifikat 

tanah/bangunan, STNK 

6. Daftar utang seperti rekening utang 

7. Kartu keluarga 

Cara melaporkan PPh Pasal 21 bulanan dengan menggunakan e-filing: 

1. Pertama masukkan NPWP dan password yang anda buat saat 

pendaftaran akun DJP Online. Lalu klik tombol login. 

2. Selanjutnya akan muncul profil Anda sebagai berikut. 

3. Klik tombol buat SPT. 

4. Kemudian akan muncul pertanyaan: 

 Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Apabila 

Anda akan menggunakan SPT 1770 S maka Anda mengklik 

tombol tidak. 

 Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan 

kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Apabila Anda 

seorang suami atau istri yang tidak menjalankan kewajiban 

perpajakan terpisah atau pisah harta, maka anda mengklik tombol 

tidak 
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 Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun 

kurang dari 60 juta rupiah? Apabila penghasilan Anda lebih dari 

60 juta rupiah, maka Anda mengklik tidak. 

 Anda dapat menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang 

akan digunakan? Kami menyarankan Anda menggunakan SPT 

 1770 S dengan Panduan. 

5. Klik tombol SPT 1770 S Dengan Panduan 

 

3.4.2 Sistem Pelaporan PPh 21 oleh Bendaharawan DPRD Provinsi Jawa 

Tengah 

Wajib Pajak Bendaharawan wajib menyampaikan SPT Masa PPh 

Pasal 21 setiap bulan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan 

berikutnya. Kendala bagi wajib pajak Bendaharawan DPRD sendiri dari 

keterlambatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dari Badan Keuangan 

Daerah (BKD) yang terjadi perubahan PTKP, karena kurang sosialisasi 

dalam perubahan PMK mengenai PTKP tersebut. 

Apabila dalam bulan yang bersangkutan tidak terdapat pemotongan 

PPh Pasal 21, Bendaharawan tetap wajib melaporkan SPT Masa tersebut 

ke KPP. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Wajib Pajak 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 7 UU KUP 

sebesar Rp 100.000,-  

Surat Setoran Pajak dibuat dengan menggunakan e-billing. Dengan 

e-billing kemudian mendapatkan ID Billing yang digunakan untuk 

melapokan penyetoran.Berikut prosedur pembuatanID Billing dengan 

menggunakan e-billing: 

1. Masuk ke alamat http://sse.pajak.go.id kemudian pilih e-billing 

pajak versi 1. 

2. Klik daftar baru. Proses registrasi hanya dilakukan sekali saja, 

masukan data NPWP, nama, dan alamat e-mail. Masukan kode 

angka captcha dan klik register. 

http://sse.pajak.go.id/
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3. Buka lalu cek e-mail kemudian lakukan proses aktivasi dengan 

mengklik link aktivasi akun.  

4. Setelah registrasi selesai lakukan log in kembali dengan masuk ke 

alamat http://sse.pajak.go.idkemudian pilih e-billing pajak versi 1. 

5. Masukan NPWP dan nomer PIN dari e-mail ketika aktivasi. 

6. Pilih jenis pajak yang akan dibayar PPh Pasal 21. 

7. Pilih jenis setoran masa/angsuran. 

8. Pilih masa pajak Januari dan tahun pajak 2017. 

9. Pilih mata uang Rupiah. 

10. Tulis jumlah setor sebesar Rp xx.xxx.xxx. 

11. Setelah itu klik simpan dan pastikan semua data yang dimasukan 

sudah benar. 

12. Setelah data yang dimasukan benar lalu klik Terbitkan Kode 

Billing. 

13. Selanjutnya akan muncul form ID Billing dan tanggal aktif, dan 

masa aktif. 

14. Kemudian klik cetak dan melakukan pembayaran via bank jateng. 

 

 

Skema 3.6  

Alur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 

 

 

 

 

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulan  dilakukan oleh 

Bendaharawan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk masa pajak Maret 

yaitu pada tanggal 1 Maret 2017. 

 

 

 

Registrasi Akun 

http://sse.pajak.go.id 

Buat Kode ID Billing Bayar 

http://sse.pajak.go.id/
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Skema 3.7  

 Alur Tata Cara Pelaporan  

PPh 21 pada Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

A : Bendahara DPRD Provinsi Jawa Tengah 

B : Anggota DPRD 

C : Kantor Pelayanan Pajak 

Bendahara DPRD Provinsi Jawa Tengah memotong, memungut pajak 

anggota dewan dari jumlah bruto setahun dikurangi biaya jabatan 5% dan 

PTKP sebagai bukti potong atau kredit pajak  bagi masing-masing anggota 

dewan. Setiap anggota dewan melaporkan SPT masa ke Kantor  Pelayanan 

Pajak Puri Anjasmoro Semarang Barat. Bendahara DPRD melaporkan 

daftar pemotongan PPh 21 anggota dewan Kantor  Pelayanan Pajak Puri 

Anjasmoro Semarang Barat. Bendahara DPRD melaporkan daftar 

pemotongan PPh 21 anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk 

masa pajak Maret yaitu pada tanggal 1 Maret 2017. 

 

 

A B 

C 


