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SARI 

 

Ferriyatul Shoimah, 2009.” PERBANDINGAN PERHITUNGAN ANTARA 

PPH PASAL 21 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 

PER-15/PJ/2006 DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR PER-31/PJ/2009”. Tugas Akhir. Program Studi Akuntansi D3 Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 64halaman. 
 

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jendral Pajak 

 Peraturan perpajakan sering mengalami perubahan, dari tahun ke tahun. 

Tetapi tidak selalu peraturan yang baru memuaskan Wajib Pajak. Kadang 

peraturan yang baru tidak lebih baik dengan peraturan yang lama. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui isi peraturan-peraturan dalam 

perpajakan khususnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 

dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/ 2009 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan 

menggunakan study literatur yaitu penulis membaca dan mencari dari media 

elektronik maupun buku-buku. 

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara isi peraturan  Direktur 

Pajak Nomor-15/PJ/2006 dengan Peraturan Direktur Pajak Nomor -31/PJ/2009. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, bahwa peraturan perpajakan sering 

dirubah dengan tujuan lebih memberikan kepastian hukum. 

 

 

 



 

viii 

DAFTAR ISI 

 
HALAMAN JUDUL……………………………………………………… i 

PERNYATAAN ……………..…………………………………………… ii 

PENGESAHAN …………………………………………………………… iii 

MOTTO DAN PERSEMAHAN ………………………………………… iv 

KATA PENGANTAR…………………………………………………… v 

SARI ………………………………………………………………………. vii 

DAFTAR ISI…………………………………………………………….… viii 

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………x 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ……..……………………………………… 1 

B. Pembahasan Masalah ……. ………………………………. 4 

C. Perumusan Masalah …….……………………………….... 4 

D. Tujuan  ……………………………………………………. 5 

E. Manfaat… …………………………………………………. 5 

1. Manfaat teoritis ………………………………………… 5 

2. Manfaat Praktis …………………………………………. 5 

BAB II  LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Pajak…………………………………………… 7 

B. Pengertian Pajak Penghasilan …………………………… 11 

C. Dokumen Yang Digunakan …………………………….... 16 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian ………..…………………………………. 17 

B. Objek Penelitian …. ………………………………………. 17 

C. Metode Pengumpulan Data……..……………………….. 17 

D. Analisis Data ….…………………………………………… 18 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN……………………………………….. 20 

1. Praktik Perpajakan di  

Indonesia dari zaman kezaman ………………............. 20 



 

ix 

1.1 Praktek Pajak pada  

zaman kerajaan …………………………………… 20 

1.2 Praktek Pajak pada 

 zaman penjajahan…………………....………….. 20 

1.3 Praktek Pajak setelah kemerdekaan…………….. 26 

2. Institusi Perpajakan ……………………………………. 28 

2.1   Struktur Departemen Keuangan ………….……... 29 

B. PEMBAHASAN……………………………………………... 31 

BAB V PENUTUP 

A. Simpulan…………………………………………………… 63 

B. Saran……………………………………………………… 64 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lamp 1. Surat Rekomendasi 

Lamp 2. Surat Persetujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia telah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu 

perwujudan negara dalam rangka menciptakan keadilan, keserasian dan 

keselarasan dalam proses pembangunan. 

Jika kita berbicara tentang keuangan negara berarti kita sedang 

membicarakan dari mana negara memperoleh sumber penerimaan dan untuk 

pengeluaran, apa saja keuangan negara tersebut dialokasikan.  

Pada hakikatnya penerimaan negara berasal dari pungutan pajak (taxing), 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pinjaman dari dalam negeri dan dari 

luar negeri (borrowing), dari penjualan barang dan jasa milik negara (selling), dan 

bantuan dari luar negeri atau hadiah (grant). 

Sedangkan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan 

Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran 

umum. Pajak digunakan sebagai alat mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Sekarang ini pajak merupakan penerimaan yang paling dominan dari 

seluruh penerimaan negara, disamping karena jumlah penerimaan dari sektor 

pajak relatif lebih stabil dibanding penerimaan negara yang lain. Dengan adanya 
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partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak dapat membiayai 

pembangunan, meski dengan tingkat kepatuhan pajak relatif lebih rendah 

dibanding dengan negara-negara lain. 

Melihat betapa pentingnya pajak maka penerimaan negara dari sektor 

pajak harus terus ditingkatkan yaitu dengan cara menambah jumlah wajib pajak 

(ekstensifikasi), mengoptimalkan penggalian penerimaan pajak (intensifikasi) dan 

meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Masyarakat subjek pajak yang 

potensial dan belum menjadi wajib pajak dapat diketahui dari data-data yang ada 

atau data yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak. 

Tetapi masayarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk 

membayar pajak. Ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat 

kesadaran masyarakat untuk memabayar pajak masih rendah. Yang pertama 

adalah faktor kultural dan historis, kurangnya informasi dari pihak pemerintah 

kepada rakyat, adanya kebocoran pada penarikan pajak, dan suasana individu. 

Departemen Keuangan  negara pada umumnya dan Kantor Pelayanan 

Pajak pada khususnya dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara 

perpajakan di negara ini tidak terlepas dari peranan masyarakat atau wajib pajak 

yang membantu kelancaran pajak. 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Pajak 

penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui 

pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak 

orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. 
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Yang termasuk dalam pengetian penghasilan adalah imbalan yang 

berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah, 

honorarium, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan 

dalam Undang-undang. 

Dalam penghitungan pajak terutang, besarnya penghasilan kena pajak 

Untuk Wajib Pajak Pribadi dihitung sebesar penghasilan netto di kurangi dengan 

penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Pedoman untuk menentukan penghasilan 

netto dibuat dan disempurnakan terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak berdasarkan pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Wajib Pajak yang boleh menggunakan Norma Perhitungan adalah Wajib Pajak 

orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Dalam perjalanan pajak sampai sekarang, sudah banyak peraturan-

peraturan yang telah dirubah dan disempurnakan. Salah satunya adalah Peraturan 

Direktur Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 tentang petunjuk pelaksanaan 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dan diubah 

dengan Peraturan Direktur Pajak  Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman 

teknis tata cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan /atau 

pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang 

pribadi. 

Atas dasar uraian tersebut maka peneliti mengambil judul 

“PERBANDINGAN PERHITUNGAN ANTARA PPH PASAL 21 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2006 
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DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-

31/PJ/2009” sebagai judul Tugas Akhir. 

 

B. Pembahasan  Masalah 

Agar tugas akhir ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang 

telah ditetapkan maka perlu adanya ruang lingkup yang jelas. Dengan demikian 

akan terfokus pada faktor yang paling relevan untuk dibahas. Untuk itu penulis 

membatasi permasalahan dalam Tugas Akhir ini mengenai 

“PerbandinganPerhitungan Antara PPh Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-15/PJ/2006 Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

31/PJ/2009” . 

 

C. Perumusan Masalah 

      Untuk membatasi pembatasan masalah yang berdasarkan latar 

belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah ada  Perbandingan 

Perhitungan Antara PPh Pasal 21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

15/PJ/2006 Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. 

 

D. Tujuan  

Untuk mengetahui bagaimana Perbandingan Perhitungan Antara PPh Pasal 

21 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 Dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. 
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E. Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut  

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan bagi dunia pendidikan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-15/PJ/2006 Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-31/PJ/2009. 

b. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti 

Dapat menjadikan sumber informasi dan pengetahuan baru 

tentang perpajakan khususnya perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006  dan  

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sehingga  dapat 

mengetahui terapan-terapan teori dan relevansinya dalam praktik yang 

sebenarnya. 

b. Bagi Universitas Negeri Semarang 

Merupakan tambahan informasi dan relevansi bagi mahasiswa, 

khususnya bagi yang akan menyusun laporan atau tugas akhir yang ada 

kaitannya dengan penulisan tugas akhir ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo : 2004). 

• Pajak memiliki unsur-unsur : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

5. Pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau berulang-ulang. 
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• Syarat pemungutan pajak : 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

 Sesuai dengan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Seadang adil dalam pelaksanaannya 

yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

keberatan,penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 

Majelis Pertimbangan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
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e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemun gutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajukan yang baru. 

• Fungsi pajak antara lain : 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 

• Istilah-istilah dalam pajak antara lain : 

1. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan 

untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak 

atau pemotong pajak tertentu.(Mardiasmo : 2004) 

2. Badan/Subjek adalah sekumpulan orang atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, perseroan 

komanditer dan lainnya. 

3. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 

bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwim. 
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4. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim kecuali bila 

Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun takwim. 

5. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun 

pajak. 

6. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 

saat, dalam Masa Pajak, Dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun 

Pajak menuurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

7. Penangggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 

bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut 

ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan. 

8. Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan 

biaya penagihan pajak sesuai dengan UU no 19 tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 

dengan UU no 19 tahun 2000. 

Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu : 

1. Teori Ansuransi  

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai 

suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. 
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2. Teori Kepentingan 

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 

seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. 

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. 

 

B. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. 

Pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan 

melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa 

dan kegiatan. 

 Wajib Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal  21 

adalah : 

1. Pejabat Negara adalah : 

a. Presiden dan Wakil Presiden 

b. Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPR/ MPR, DPRD Propinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota 

c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 

d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung 
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e. Ketua dan Wakil etua  Dewan Pertimbangan Agung 

f. Menteri dan Menteri Negara 

g. Jaksa Agung 

h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi 

i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten 

j. Walikota dan Wakil Walikota 

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

3. Pegawai 

4. Pegawai Tetap 

5. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri 

6. Pegawai Lepas 

7. Penerima Pensiun 

8. Penerima Honorarium 

9. Penerima Upah 

 Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 

adalah : 

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. 

2. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimanadimaksud 

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 sepanjang : 
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• Bukan warga negara Indonesia 

• Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan 

lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. 

 Objek Pajak PPh Pasal 21 

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan 

dengan nama dan bentuk apapun. 

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang menjadi Objek Pajak adalah 

penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 

Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjadi objek Pajak hanya 

penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. 

Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 adalah : 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang 

pension bulanan, upah, honorarium (termasuk nonorarium anggota dewan 

komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, 

uang sokongan, uang tunggau, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan 

anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, 

tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan 

pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi, asuransi yang dibayar oleh 

pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. 
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2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa 

produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, 

tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis 

lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam 

setahun. 

3. Upah harian, upah mingguan,, upah satuan, dan upah borongan. 

4. Uang tebusan pension, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua 

(THT), unag pesangon, dan pembayaran lain sejenis. 

5. Honoirarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun. 

6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji 

yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS. 

7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan 

uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk jandaatau duda dan 

atau anak-anaknya. 

8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama 

apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak. 

 Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 adalah : 

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asurasi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang 

diberikan oleh bukan Wajib Pajak. 
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3. Iuran pension yang dibayarkan kepada dana pension yang 

pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta Iuran 

Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan 

penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja. 

4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan 

nama apapun yang diberikan oleh pemerintah. 

5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. 

6. Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Taspen dan Pt 

Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya. 

7. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri antara lain: 

Wajib Pajak dalam negeri Wajib Pajak luar negeri 

• Dikenakan pajak atas 
penghasilan baik yang diterima 
atau diperoleh dari Indonesia dan 
dari luar negeri 

• Dikenakan pajak berdasarkan 
penghasilan netto. 

• Tarif pajak yang digunakkan 
adalah tarif umum 

• Wajib menyampaikan SPT 

• Dikenakan pajak hanya 
penghasilan yang berasal dari 
sumber penghasilan di Indonesia.

• Dikenakan pajak berdasarkan 
penghasilan bruto. 
 

• Tarif pajak yang digunakan 
adalah tarif sepadan 

• Tidak wajib menyampaikan SPT.
 

• Obyek Pajak Penghasilan 

Tarif Pajak PPh sesuai dengan pasal 17 UU PPh besarnya adalah 

sebagai berikut  : 
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a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 25.000.000,00 5 % (lima persen) 
Diatas Rp 25.000.000,00 s/d  
Rp 100.000.000,00 

10 % (sepuluh persen) 

Diatas  Rp 50.000.000,00 s/d  
Rp  100.000.000,00 

15 % (lima belas persen) 

Diatas Rp 100.000.000,00 s/d  
Rp 200.000.000,00 

25 % (dua puluh lima persen) 

Diatas Rp 200.000.000,00 35 % (tiga puluh lima persen) 
 

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 10 % (sepuluh persen) 

Diatas Rp 50.000.000,00 s/d  
Rp 100.000.000,00 

30 % (tiga puluh persen) 

 

C. Dokumen Yang Digunakan 

- Buku literatur tentang perpajakan 

- Rujukan dari internet 

 

 

 

 

 



 

16 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah study literature yaitu yang 

berhubungan dengan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 

tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 dan 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. 

 

B. Objek Penelitian 

Objek kajian penelitian adalah objek penelitian apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 1997). Objek penelitian adalah Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-15/PJ/2006 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 
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a. Study Literatur 

Study literatur adalah mencari data lewat literatur mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan  

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 15 /PJ/2006 dan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Peraturan jenderal Pajak 

Nomor PER-31 /PJ/2009.  

 

D. Analisis Data 

Dalam penelitian analisis data mempunyai kedudukan yang sangat 

penting. Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur data, 

mengkoordinasikan dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 

Analisis data lapangan dilakukan pada waktu kegiatan lapangan sedang 

berlangsung, sedangkan analisis data setelah pengumpulan data dilakukan 

setelah pengumpulan proses data selesai. Cara terakhir ini dilakukan sekali 

dan hasilnya tidak perlu diuji kembali di lapangan karena sudah menjadi 

analisis akhir. 

Analisis data yang dilakukan terdiri dari dua alur kegiatan yang terjadi 

yaitu : 

a. deskriptif 

deskriptif yaitu menerangkan secara jelas apa yang akan penulis 

sampaikan. Bentuk penyajian data yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah bentuk deskriptip dengan tujuan setiap data tidak lepas dari 

latarnya, yaitu menerangkan semua yang berhubungan dengan 
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Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pada tahap ini penulis memilih 

data yang relevan dan yang kurang relevan dengan tujuan 

penelitian, kemudian mengelompokkan dengan aspek yang teliti. 

b. kwalitatif 

penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat kwalitatif.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Praktek Perpajakan di Indonesia dari zaman kezaman 

1.1 Praktek Pajak pada Zaman Kerajaan 

Praktek pada saat kerajaan ini disebut dengan upeti dan ini lebih 

bermanfaat untuk kepentingan  raja atau keluarganya, pada prakteknya upeti 

tetap digunakan untuk membiayai roda pemerintahan atau bahkan 

kelanggengan dinasti kerajaan.  Namun, terkadang praktik upeti dilaksanakan 

oleh raja-raja mereka atau rakyat yang tidak terikat karena secara moral ada 

sikap pengakuan terhadap raja/penguasa. 

1.2 Praktek Pajak pada Zaman Penjajahan 

a. Pada Masa Penjajahan Belanda 

1) Penyewaan Tanah Sebagai Alat Pemajakan 

Pungutan terhadap rakyat diberlakukan dengan cara yang tidak 

manusiawi. Belanda/ kompeni hanya ingin menguasai hasil kekayaan di 

Indonesia untuk mengisi kas VOC (vereenigde Oost Indische Compagnie) 

yang selama ini selalu defisit. Sistem pungutan yang dilakukan bermacam-

macam, salah satunya yaitu dengan cara leen stelsel (sistem peminjaman 

tanah/sewa tanah). 
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Dengan hak memungut hasil/pajak kepada penguasa pribumi, maka 

pungutan tersebut diserahkan kepada pejabat pribumi maupun kepala pribumi 

tingkat desa (Petinggi Aris) yang menerima gaji dalam bentuk jasa dan hasil 

bumi. Petinggi Aris adalah sebutan kepala desa hampir semua desa di 

karesidenan Besuki. Sebelum kedatangan Islam di wilayah ini, para kepala 

tingkat bawah (kuwu) yang bertugas dalam bidang pemerintahan juga 

membantu memungut upeti. 

Gaji atau upah ini sering diberikan dalam bentuk tanah jabatan yang 

dikerjakan oleh penduduk dengan kerja wajib dan petani pemilik tanah yang 

mempunyai kewajian untuk menyetorkan pajak. Peranan juga bekerja sebagai 

pengumpul pajak juga terdapat di Vorstenhanden. Apabila bupati 

memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang mendesak dari 

pemerintahan, maka atas anjuran kompeni cara yang ditempuhnya dengan 

menyewakan desa-desanya.  

2) Pajak bagi Daerah yang Tidak Disewakan 

Dalam daerah-daerah Kompeni terdapat daerah yang tidak masuk 

dalam sistem persewaan. Seperti diketahui Jawa sebagai pusat perdagangan 

dan pusat pemerintahan VOC telah mengalami penetrasi kolonial paling 

mendalam serta eksplorasi ekonomis paling besar, karena menghasilkan 

bahan perdagangan utama VOC. Lebih-leih sejak aad XVIII, VOC 

memperoleh kekuasaan politis dan ekonomis lebih besar dari berbagai kerjaan 

di Indonesia akibat campur tangan mereka. Sejak saat itu barang dagangannya 

bertumpu pada penyerahan wajib seperti lada, kopi, indigo dan padi. 
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Sistem eksplorasi VOC pada dasarnya tidak menguah sistem ekonomi 

tradisional yaitu tetap bertumpu pada opajak in natura dan pengerahan tenaga 

kerja. Melalui penguasa pribumi, VOC menuntut penyerahan hasil bumi 

dalam jumlah tertentu, tanpa atau dengan pembayaran yang ditentukan sendiri 

oleh VOC. Akiat penguasaan tanah dan tenaga kerja telah melahirkan sikap 

ketaatan rakyat kepada mereka yang berkuasa (Ikatan Feodal) 

Setiap penguasa priumi (Bupati) yang akan diangkat di daerah 

Kompeni, sebelumnya harus menyanggupi syarat-syarat yang dibuat oleh 

VOC. Syarat atau kontrak antara Bupati yang diangkat oleh Kompeni dalam 

menyetorkan penghasilan daerah ditetapkan VOC. Syarat yang diajukan oleh 

VOC kepada masing-masing Bupati tidak selalu sama dan kebanyakan setiap 

setahun sekali para Bupati harus menghadap penguasa di Pesuruan guna 

menyetorkan pungutan tahunan yang dituntut oleh VOC. 

Dengan demikian para Bupati terikat oleh Kompeni melalui akte 

perjanjian. Dalam menjalankan pemerintahannya para Bupati diberi 

kebebasan dengan syarat tidak melalaikan pungutan tahunan kepada 

Kompeni, sebaliknya Kompeni juga tidak akan merugikan kekuasaan para 

penguasa pribumi tersebut. 

Ketika kekuasaan Belanda diambil alih oleh Perancis, H. W Daendles, 

seorang yang paling berkuasa pada saat itu, dikirim ke Indonesia sebagai 

Gubernur Jendral. Daendles tidak mengubah kebijakan yang pernah ada 

sebelumnya, kecuali kemudian rakyat Indonesia mengalami tekanan yang berat 

karena diberlakukannya kebijakan dibidang perburuhan, yang kemudian 
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dikenal dengan nama “kerja rodi”. Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk 

membangun jalan raya yang kemudian mengakibatkan jatuh korban. 

b. Masa Penjajahan Inggris (1811-1816) 

Pada masa kolonial Inggris, kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan. 

Pada masa itu Gubernur Jendral Liutenant Governor Thomas Stamford Raffles 

memperkenalkan peraturan pajak baru yaitu “sewa tanah” (landrent) yang 

merupakan salah satu jenis dari pajak tanah (land-tax). Landrent adalah sewa 

tanah yang dikenakan oleh pemerintah kolonial Inggir terhadap tanah-tanah 

yang ada di Indonesia. Raffles ditugaskan ke Indonesia mempunyai gagasan 

pemikiran yang cukup maju pada masa itu untuk menerapakan sistem landrent. 

Sistem yang dikemukakan Raffles cukup sederhana yaitu membagi 

tanah atas kelompok-kelompok terhadap tanah yang kering dan tanah basah. 

Padi sebagai produksi utama tumbuhan ditanah yang basah, sedangkan jenis 

produksi lainnya ditanam pada tanah yang kering. Setiap jenis tanah tersebut 

dibagi atas tiga kelompok. Kriteria pengenaan pajaknya adalah rata-rata 

produksi pertahun untuk sawah maupun untuk tanah kering. 

Walaupun demikian, untuk memenuhi persyaratan pemungutan 

pajaknya, penguasa harus memiliki tolak ukur untuk dasar pengenaan 

pajaknya. Tolak ukur yang dimaksud adalah : 

1. Harus ada suatu survei mengenai tanah yang dilakukan pada tanah-tanah 

di Pulau Jawa. Survei tanah di Pulau jawa ini merupakan awal dari 

diberlakukannya Pajak Hasil Bumi (Harvest Tax) di Indonesia. Pada 

waktu itu Raffles sangat skeptis terhadap manfaat yang diperoleh ketika 
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survei tanah akan dilaksanakan, karena kekurangmampuan pegawainya, 

kurangnya peralatan, serta dana untuk survei. Disamping itu, para 

pejabatnya juga memiliki gambaran yang tidak jelas mengenai apa yang 

harus dilakukan dan bagaimana menyelenggarakan survei tersebut. 

2. Para kepala desa masih banyak yang uta huruf. Mereka tidak bisa 

memulai bagaimana mengatur tentang sewa tanah tersebut sebagai tindak 

lanjut dari survei itu. 

3. Setiap kepala harus menjadi penilai pajak atau menjadi pegawai kantor 

pajak. Kalu ini terjadi, maka akan ertentangan dengan kebiasaan-

kebiasaan yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, yang melarang 

kepada desa untuk menjadi anggota pemerintah, karena mereka dipilih 

oleh dan untuk melayani keperluan rakyatnya. Kepala desa bekerja tanpa 

gaji, walaupun pada kenyataannya mereka punya hak-hak yang istimewa 

dan dapat meminta masyarakat sebagai perpanjangan tangannya. 

Kenyataan-kenyataan yang tidak menguntungkan terseu membawa 

perubahan-perubahan dalam sistem yang dibuat Raffles. Bukan perseorangan 

yang dijadikan subyek, tetapi desa sebagai suatu unit. Hal ini akan 

memudahkan penguasa bahwa desa secara keseluruhan adalah subyek dari 

pajak. Ciri utama dari landrent adalah mengenakan pajak atas pemilikan 

tanah. Sistem landrent ini masih tetap dierlakukan pada pemerintahan 

Republik Indonesia. Karena pada kenyataannya landrent merupakan pajak 

terhadap penghasilan (tax on income). 
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Dengan demikian, jelaslah bahwa kebijakan penguasa pada sat itu 

bertujuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan keuangan akibat dari perang 

didaratan Eropa. Contohnya Daendels dipaksa pemerintah Perancis untuk 

menerapkan kebijakan dalam bidang perburuhan (labour policy) secara kejam 

dan tidak adil, karena situasi keuangan yang tidak menyenangkan untuk 

mempertahankan Pulau Jawa sebagai wilayah koloni Perancis. 

Apa yang kemudian dikenal dengan istilah melayani penguasa 

(service for the lord) digunakan dalam labour taxation untuk membiayai jalan 

raya di Pulau Jawa tersebut. Daendels juga tetap mengenalkan dan 

melanjutkan “sistem pengumpulan”, dimana hasil bumi pribumi diminta 

kemudian dikumpulkan dan dikirim ke Eropa selama masa gemilangnya 

perusahaan Belanda. Namun demikian, Raffles menganggap sistem yang 

diterapkan Daendels terseut telah out of date. Bagi Raffles, masyarakat justru 

harus membayar pajak dalam berbagai bentuk kepada pemerintah, tetapi 

bukan dalam entuk barang, seperti hasil yang diterapkan oleh Dandels. Petani 

yang memiliki tanah, kemudian pada kenyataannya hanyalah sebagai 

penyewa yang harus membayar sewa kepada pemiliknya, yaitu pemerintah 

Inggris dan sewa ini tidak dianggap pajak. Pemikiran ini sebagai pemikiran 

awal mengenai landrent. Pada kenyataannya kemudian landrent  memang 

merupakan suatu pajak walaupun namanya disebut sewa (rent) oleh Raffles 

untuk membenarkan pemikiran hubungan antara penyewa tanah dengan 

penguasa (idea of a landlord-tenan relationship). 
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Situasi pajak di wilayah-wilayah yang telah dijelaskan diatas, dimana 

masyarakat hidup dibawah wewenang langsung penguasa pribumi berbeda-

beda dengan daerah-daerah yang berada di bawah kontrol kolonial langsung. 

Penguasa-penguasa pribumi menerapkan aturan-aturan pajak secara langsung 

terhadap rakyatnya menurut aturan-aturan yang mereka miliki, yang sebagian 

besar adalah tidak tertulis.  

Karena itu ada dua macam perbedaan dari sistem perpajakan, yaitu 

suatu jenis pajak untuk daerah-daerah yang langsung dibawah kekuasaan 

pribumi seperti tuan tanah, bupati dan sebagainya. Di Pulau Jawa, kondisinya 

semakin lama semakin membingungkan, misalnya ada beberapa macam 

prinsip yang harus dilakukan kepada masyarakat, seperti pelayanan kepada 

pemimpin (service for the chief), kerja rodi (force labour), dan pelayanan 

terhadap masyarakat (service for society). 

 

1.3 Praktik Pajak setelah Kemerdekaan 

Sistem perpajakan setelah kemerdekaan banyak mengalami 

perubahan. Cita-cita bangsa telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. 

Maka urgensi pajak dan berbagai pungutan resmi lain yang diberlakukan 

terhadap rakyat telah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas 

khususnya kesejahteraan publik. Sejak tahun 1984 berbagai aturan tentang 

pajak banyak direformasi. Sebelumya berbagai perangkat aturan itu adalah 

peninggalan bangsa penjajah yang dicurigai masih berbau feodalisme. 
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Segenap lapisan bangsa ini, sejak saat itu, diharapkan dapat memahami 

proses tranformasi yang terjadi dalam dunia perapajakan. 

Mulai tahun 2000-an perangkat aturan tersebut juga direformasi yang 

berorientasi untuk menciptakan sistem pajak dan pungutan lain yang 

mendekati keadilan. Kesenjangan-kesenjangan yang ditimpali juga dengan 

bebagai pola praktek yang dianggap menyimpang atau tidak konsisten, pada 

akhirnya memunculkan fenomena sebagaimana yang kita hadapi seakarang. 

Disatu sisi, otoritas pemerintahan mencoba untuk tetap 

menghandalkan pembiayaan roda pemerintahan dan negara yang menggali 

sumber-sumber dari rakyat secara langsung. Hal ini dilakukan dengan 

mentransformasi pajak dan pungutan lain dari pola-pola yang kejam dan tak 

berperikemanusiaan, menjadi bentuk-bentuk pemupukan yang tetap memaksa 

akan tetapi dengan cara yang lebih manusiawi. Bahkan, otoritas kita mencoba 

untuk makin memperlunak pola itu dengan menerapkan metode self 

assesment sistem yang leih menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan 

otoritas kepada rakyatnya. 

Akhir-akhir ini berkembang sebuah konsep baru yang masih 

membutuhkan pemahaman cukup mendalam yaitu ketaatan suka rela 

(voluntarg compliance) artinya pajak dan pungutan tetap dipaksakan, akan 

tetapi ketaatan berkaitan dengan paksaan itu harus diikuti secara suka rela 

yang tentunya subyek pajak harus dapat memahami terlebih dahulu urgensi 

dari pajak dan pungutan itu sendiri. Di sisi yang lain, pembayar pajak yang 

notabene adalah seluruh rakyat Indonesia, adalah masyarakat yang masih 
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trauma dengan masa lalu sejarah berkaitan dengan  pola pajak dan pungutan 

yang dilakukan oleh bangsa penjajah. 

 

2. Institusi Perpajakan 

2.1 Struktur Departemen Keuangan 

Departemen keuangan merupakan institusi yang dieri tugas untuk 

mewujudkan pengelolaan anggaran negara yang sehat adalah tugas nasioanal 

yang merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 

perbendaharaan negara. 

Dapat dipastikan untuk melaksanakan tugas nasional terseut dengan 

baik diperlukan adanya faktor pendukung yang kuat dari unsur aparatur 

negara berupa institusi dan sumer daya manusia bidang pengelolaan anggaran 

negara yang memiliki integritas tinggi dan kompeten di bidangnya masing-

masing. 

Oleh karena itu berdasarkan Kepres nomor : 37 tahun 2004 tanggal 10 

mei 2004, dengan struktur yang baru ini diharapkan meningkatkan peran dan 

kemampuan Departemen Keuangan secara maksimal. Karena pada struktur 

yang sebelumnya hanya 4 (empat) direktorat jendral, sekarang menjadi 6 

(enam) direktorat jendral. 
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Struktur organisasi departemen keuangan disusun sebagai berikut : 

Departemen Keuangan 

Kepres no. 37 Tahun 2004 

Tanggal 10 Mei 2004 
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Selain unit-unit diatas dilengkapi dengan lima staff ahli yang ditugasi 

dibidang tertentu. Pelakasanaan anggaran secara keseluruhan merupakan 

tahapan yang strategis dalam siklus anggaran (budget cycle), karena pada 

tahapan inilah besaran  penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tercantum 

dalam Undang-undang (UU) APBN akan diimpletasikan. 

Secara sederhana, setiap siklus anggaran Negara terdiri dari lima 

tahapan penting, yaitu perencanan,pengesahan, pelaksanaan, pengawasan dan 

pertanggungjawaban anggaran. Tahap perencanaan dan pengesahan segera 

berakhir setelah disahkannya UU APBN. Untuk selanjutnya, atas dasar UU 

APBN beserta lampiran Nota Keuangan yang ada, seluruh 

kementrian/lembaga dilingkungan organisasi pemerintah memasuki tahap 

pelaksanaan anggaran mulai Januari sampai dengan 31 Desember dalam 

tahun yang sama. Sedangkan tahap pengawasan dan pertanggungjawaban 

anggaran dilaksanakan setelah selesainya tahap pelaksanaan anggaran. 

Dalam proses pelaksanaan anggaran dikenal adanya dua subyek yang 

merupakan jajaran terdepan pemegang kewenangan pengelolaan anggaran 

negara, yaitu menteri/ Ketua Lembaga selaku Pengguna Anggaran (secara 

operasional dilaksanakan oleh kepala Kantor/satuan kerja seagai kuasa 

pengguna anggaran) dan menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara 

(secara operasional dilaksanakan oleh Kantor Perbendaharaan Negara 

(KPPN) sebagai kuasa Bendahara Umum Negara). Berdasar kewenangan 

tersebut, seluruh kementrian /lembaga selaku pemegang kewenangan 

administrasi disatu sisi dan Menteri Keuangan selaku pemegang kewenangan 
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perbendaharaan (komtabel) disisi lain, sama-sama memiliki tugas dan 

tanggungjawab dalam pengelolaan anggaran negara umumnya, atau 

pelaksanaan anggaran khususnya.  

Dengan demikian, berhasil tidaknya tahap pelaksanaan anggaran 

sebagai mestinya yang telah ditetapkan dalam UU APBN, terutama jika 

dikaitkan dengan beragai perubahan mekanisme pelaksanaan anggaran pasca 

berlakunya UU No. 17 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 1 tahun 

2004 tentang perbendaharaan negara. Sangat tergantung pada komitmen dan 

kesiapan dari seluruh aparatur pelaksana anggaran, baik yang berada ditingkat 

pemerintah pusat maupun yang berada di tingkat pemerintah daerah. Atau 

dengan kata lain, keberhasilan proses pelaksanaan anggaran akan sulit dicapai 

apabila ditunjang oleh adanya integritas, dan kompetensi dari para aparat 

pelaksana anggaran di lingkungan tugas 17-masing. 

 

B. Pembahasan 

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment. 

Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk 

menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. 

Namun demikian, ketika Wajib Pajak menerima atau meperoleh penghasilan, 

ada kalanya atas penghasilan tersebut dipotong pajak. 

Apakah praktek  ini menyalahi sistem self assesment ini? Jawabannya 

tidak. Pemotongan dan pemungutan pajak hanya merupakan mekanisme 

untuk melunasi pajak yang akan terutang dalam tahun tersebut. Perhitungan 
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Pajak Penghasilan (PPh) terutang sebenarnya dilakukan oleh Wajib Pajak 

sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Adapun pajak yang sudah 

dipotong atau dipungut tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi 

jumlah pajak yang harus dibayar.  

Sandaran hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pasal 21 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh). 

Sebagai operasionalisasi pasal 21 UU PPh ini adalah Keputusan Dirjen Pajak 

Nomor 545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen 

Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 (selanjutnya disebut juklak PPh Pasal 21) dan 

yang berlaku sampai sekarang yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-

31/PJ/2009. 

Lingkup pemotongan PPh Pasal 21 adalah berupa penghasilan 

sehubungan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 

pembayaran lain. Dengan demikian, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 hanya 

dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dengan lingkup penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi dari usaha dan modal seperti sewa, deviden, dan royalti bukan 

merupakan objek PPh Pasal 21. 

Perjalanan peraturan perpajakan dari awal dan sampai sekarang telah 

mengalami banyak perubahan-perubahan. Diantaranya yang akan penulis 

bahas disini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
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15/PJ/2006 tentang Petunjuk pelaksanaan pemotong,  penyetoran dan 

pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Dan untuk perbandingan penulis 

juga akan membahas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomer PER-

31/PJ/2009 yang berisi tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak 

penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pkerjaan, jasa dan kegiatan orang 

pribadi. 

 Yang pertama di bahas disini adalah Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-15/PJ/2006  tentang Petunjuk pelaksanaan pemotong,  

penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. 

  Objek Pajak PPh pasal 21 adalah penghasilan. Penghasilan yaitu 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang 

dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.  

 Objek Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21adalah : 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun 

secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk 

honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi 

bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, 

tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, 
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tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran 

pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar 

pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun; 

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau 

mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, 

tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi 

tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; 

c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima 

atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku. 

harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau 

pemagangan yang merupakan calon pegawai;  

d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang 

pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan 

hubungan kerja;  

e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :  

1. tenaga ahli  

2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

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

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

seniman lainnya;  
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3. olahragawan;  

4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;  

5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;  

6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial 

tanpa pegawai. 

7. agen iklan;  

8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu 

kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;  

9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;  

10. peserta perlombaan;  

11. petugas penjaja barang dagangan;  

12. petugas dinas luar asuransi;  

13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau 

bukan sebagai calon pegawai;  

14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya.  

f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan 

honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-

tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh 

pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya. 
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g. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam 

bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan 

oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan 

Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan 

berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit). 

 Yang tidak termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21 adalah : 

a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;  

b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang 

diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah,  

c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan 

penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;  

d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga 

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah." 

 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan 

penghasilan bruto dikurangi dengan: 

a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan 
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sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu 

rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan; 

b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun 

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan 

penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan 

dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan. 

Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun ditentukan 

berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan 

biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang 

pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 

432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 

36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.  

Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung 

berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel  penentuan besarnya PTKP Wajib Pajak 

 setahun sebulan 

a. Untuk diri pegawai Rp 13.200.000,00 Rp 1.100.000,00 

b. Tambahan untuk pegawai 
yang kawin 

Rp 1.200.000,00 Rp 100.000,00 

c. tambahan untuk setiap 
anggota keluarga sedarah dan 
semenda dalam garis 
keturunan lurus, serta anak 
angkat yang menjadi 
tanggungan sepenuhnya, 
paling banyak 3 (tiga) orang 

Rp 1.200.000,00 Rp 100.000,00 

  

Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya 

untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain 

untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi 

tanggungan. 

Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah 

Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak 

menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah 

Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 100.000,00 

(seratus ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya. 

 Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun 

takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia 

dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan 

keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. 
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 Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku 

terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) huruf c, huruf d, dan huruf e. 

Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, 

pemagang dan calon pegawai, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah 

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

yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 110.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari, 

tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut 

dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus 

ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan. 

 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 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu 

bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus 

ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan 

menerapkan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi 

Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut. 

Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam 

satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus 

ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari 

adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima 

penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360. 
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Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 

dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah 

PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan. 

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang 

dihitung berdasarkan upah harian dilakukan pengurangan PTKP yang 

sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3). 

Atas penghasilan berupa bea siswa yang diterima atau diperoleh 

pegawai, setelah digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai dilakukan 

pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 

(3). 

Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli 

yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, 

arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan 

pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto. 

  Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) 

adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa 

honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan 

Kena Pajak dari : 
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a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota 

TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara 

dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau dewan 

pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang 

sama;  

b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;  

c. pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara 

bulanan 

d. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan 

sejenis lainnya. 

 Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak adalah : 

a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya 

jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai kepada Dana 

Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, termasuk 

iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh 

pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang 

dipersamakan dengan dana pensiun, dan PTKP, yang diterima atau 

diperoleh selama 1 (satu) tahun  takwim atau jumlah yang disetahunkan;  

b. bagi penerima pensiun ;yang dibayarkan secara bulanan adalah 

penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP, yang 

diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim atau jumlah yang 

disetahunkan;  
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c. bagi pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai, dalam hal 

penghasilan dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi 

dengan PTKP, yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang 

disetahunkan;  

d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi 

dengan PTKP per bulan. 

 Tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan bruto yaitu : 

a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama 

apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung 

tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa 

atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 

sampai dengan angka 13, yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) bulan 

takwim;  

b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau 

dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada 

perusahaan yang sama, selama 1 (satu) tahun takwim;  

c. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh 

mantan pegawai selama 1 (satu) tahun takwim;  
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d. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun sebelum memasuki masa 

pensiun, yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun takwim. 

Tarif Pajak Penghasilan atas pegawai harian dan mingguan serta 

pegawai tidak tetap  lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak 

penghasilan yaitu Tarifnya sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah 

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

yang jumlahnya melebihi Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari, 

tetapi tidak melebihi Rp 1.100;000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dalam 

satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan. Untuk 

mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian dalam hal berupa 

upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6. 

Dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk 

yang dihasilkan dalam satu hari. Dalam hal berupa upah borongan, adalah 

jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 

Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran 

pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor 

Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik 

Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, 

selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Pemotong Pajak 
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wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan 

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor 

Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan 

takwim . Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh 

Pasal 21 atau PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan 

dengan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya 

dalam tahun takwim yang bersangkutan.  

Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 

atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya 

pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, 

penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang 

pesangon, dan penerima dana pensiun.  Pemotong Pajak wajib memberikan 

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk 

penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan 

oleh Direktur Jenderal Pajak dalam  waktu 2 (dua) bulan setelah tahun 

takwim berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada 

bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan diberikan oleh pemberi kerja 

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan 

berhenti bekerja atau pensiun. Pemotong Pajak wajib membuat catatan atau 

kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk masing-

masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan dalam Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan wajib 
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menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 (sepuluh) tahun sejak 

berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009, subjek pajak dan 

Wajib Pajak adalah : 

1. Orang pribadi/badan 

Yang termasuk subjek pajak dan Wajib Pajak penerima penghasilan yang 

dipotong PPh Pasal 21 adalah : 

a. pegawai 

b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. 

c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain : 

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, antara lain 

pengacara,akuntan. 

2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi dan yang lain 

3. olahragawan. 

4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah. 

5. pengarang, peneliti, dan penerjemah. 

6. Pemberi jasa dalam segala bidang. 

7. agen iklan 

8. pengawas atau pengelola proyek. 

9. pembawa pesanan. 

10. petugas penjaja barang dagangan. 
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11. petugas dinas luar asuransi. 

12. distributor perusahaan multilevel marketing 

d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain  

1. peserta perlombaan dalam segala bidang. 

2. peserta rapat, konferensi 

3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan 

4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang 

5.  peserta kegiatan lain 

2. BUT (Bentuk Usaha Tetap) 

Yang  termasuk objek pajak dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomer 

-31/PJ/2009 adalah : 

a) penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 

b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 

c) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan 

sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang 

pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, 

dan pembayaran lain sejenis. 

d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, 

upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan 

secara bulanan. 
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e) Imbalan  kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, 

dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan. 

f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau  penghargaan dengan 

nama dan dalam  bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. 

Sedangkan yang bukan termasuk objek  pajak menurut peraturan Direktur Jendral 

Pajak Nomer 31/PJ/2009 adalah : 

a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi dari 

perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa. 

b. penerimaan dalam bentuk natura dan/ kenikmatan dalam bentuk apapun 

diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah. 

c. iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan, 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. 

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

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari 

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah 
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sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. 

e.  beasiswa 

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah : 

a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi : 

1. pegawai tetap 

Sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh 

Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya 

jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 

Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam 

juta rupiah) setahun.  

Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana 

pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan 

penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan 

dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan. 

2. penerima pensiun berkala 

 Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang 

dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi 

dengan biaya pensiun,  sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, 

setinggi-tingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 

2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.  
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3. pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau 

jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender 

telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 

dan PKPnya sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. 

4. bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. 

PTKPnya adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang dihitung 

secara bulanan. 

Tenaga ahli memberikan jasa kepada pemotong PPh Pasal 21 yaitu : 

a) mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya 

jumlah penghasilan brutoa dalah sebesar jumlah pembayaran setelah 

dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang 

dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak 

dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang 

dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut 

adalah sebesar jumlah yang dibayarkan; 

b) melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah 

penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila 

dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian 

jasa 

b. jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lim puluh ribu 

rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah 

harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang 
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penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum 

melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 

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

tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. 

d. jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain 

penerima penghasilan. 

Besarnya PTKP yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomer-

31/PJ/2009 yaitu : 

 besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut : 

a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) 

untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;  

b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan 

untuk Wajib Pajak yang kawin;  

c. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan 

untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, 

paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.  

 PTKP per bulan (PTKP per tahun dibagi 12), sebesar : 

a. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk diri 

Wajib Pajak orang pribadi;  

b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak 

yang kawin;  
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c. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap 

anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan 

lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling 

banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.  

 Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;  

b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah 

PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 

Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukan keterangan tertulis dari 

pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang 

menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, 

besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk 

status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan  keadaan pada awal 

tahun kalender. Kecuali PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap 

di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan 

pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan. 

Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas 

yang tidak di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) 

bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu  juta tiga ratus dua 

puluh ribu rupiah), berlaku ketentuan sebagai berikut: 
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a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari 

atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 150.000,00 (seratus 

lima puluh ribu rupiah);  

b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau 

rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh 

ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto. 

Yang di maksud dengan rata-rata penghasilan sehari  adalah rata-rata 

upah mingguan, upah satuan atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang 

digunakan. 

Dalam hal pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan 

kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta 

tiga ratus dua puluh ribu rupiah) , maka jumlah yang dapat dikurangkan dari 

penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. PTKP yang 

sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. 

PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah 

sebesar PTKP per tahun dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Dalam hal 

berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk 

mengikutsertakan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam program 

jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau 

iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada 
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badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara 

tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.  

Penerima penghasilan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 dapat memperoleh pengurangan berupa 

PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib 

Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan 

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26  serta tidak memperoleh 

penghasilan lainnya. Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima penghasilan bukan pegawai 

harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi 

wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 

suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga. 

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak 

Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari : 

a. Pegawai tetap;  

b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;  

c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara 

bulanan. 

Untuk perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa 

pajak, kecuali masa pajak terakhir, tarif diterapkan atas perkiraan penghasilan 

yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan 

teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas);  

b. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka 

perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah 

sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang 

bersifat tidak teratur. 

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah: 

a. Atas penghasilan yang bersifat teratur adalah sebesar Pajak Penghasilan 

terutang atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dibagi 12 (dua belas):  

b. Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur adalah sebesar selisih antara 

Pajak Penghasilan yang terutang, atas jumlah penghasilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan Pajak Penghasilan yang terutang 

atas jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. 

Dalam hal pegawai tetap mempunyai kewajiban pajak subjektif 

terhitung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan Januari, 

termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, 

banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) atau faktor pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 

jumlah bulan tersisa dalam tahun kalender sejak yang bersangkutan mulai 

bekerja. 
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Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir 

adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh 

penghasilan kena pajak selama 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak 

dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam 

tahun pajak yang bersangkutan. 

Dalam hal pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya hanya meliputi 

bagian tahun pajak maka perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang untuk 

bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak 

yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak 

yang bersangkutan. 

Dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember 

dan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang 

bersangkutan lebih besar dari PPh pasal 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun 

pajak maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut 

dikembalikan kepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan 

pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan 

berikutnya setelah berhenti bekerja. 

Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 

ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. 
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Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap 

atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, 

upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak 

dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan 

diterapkan atas: 

a. jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus 

lima puluh ribu rupiah); atau  

b. jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal 

jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi 

Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 

Dalam hal jumlah pengasilan kumulatif dalam satu bulan kalender 

telah melebihi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), PPh Pasal 21 dihitung 

dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak 

Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan. 

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak 

Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari: 

a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi 

PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 yang memenuhi 
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ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yang dihitung 

setiap bulan;  

b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau 

diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1;  

c. jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan 

pegawai yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);  

d. jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat 

tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau 

dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada 

perusahaan yang sama;  

e. jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi , tantiem, gratifikasi, bonus 

atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh 

mantan pegawai;atau 

f. jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pengsiun oleh peserta 

program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun 

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak 

Penghasilan diterapkan atas : 

a. jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran  imbalan kepada bukan 

pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;  



57 

 

b. jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh 

dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan. 

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, 

anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, serta para pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. 

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pegawai atas uang pesangon, uang manfaat 

pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara 

sekaligus, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal 

dimaksud.  

Bagi Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 yang tidak 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 

dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang 

diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 

Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong  adalah sebesar 120% 

(seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya 

dipotong dalam  hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 

Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. 

Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai 

penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang 
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lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam tahun kalender yang 

bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa 

pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan 

tarif sebesar 20%  (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut tersebut 

diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan 

selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. 

 Contoh kasus : 

Tuan Arjuna bekerja pada perusahaan PT Empat Mata, meenikah tanpa anak 

memperoleh gaji sebulan Rp 50.000.000,00. PT Empat Mata mengikuti 

program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan 

Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% 

dan 0,30% dari gaji. PT Empat Mata menanggung iuran Jaminan Hari Tua 

setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Once Dewo membayar iuran 

Jaminan Hari tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT 

Empat Mata juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Empat 

Mata membayar iuran pensiun untuk Tuan Arjuna ke dana pensiun, yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 

100.000,00 sedangkan Tuan Arjuna membayar iuran pensiun sebesar Rp 

1.000.000,00. berapa besarnya pajak (penghasilan) yang harus dipotong PT 

Empat Mata untuk satu bulannnya dengan cara perhitungan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 
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Perhitungan dengan menggunakan Peraturan Nomor PER-15/PJ/2006 

Gaji pokok        50.000.000,00 

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja          250.000,00 

Premi Jaminan Kematian           150.000,00 

Jumlah  Penghasilan Bruto                 50.400.000,00 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan    108.000,00 

2. Iuran Pensiun            1.000.000,00 

3. Iuran Jaminan Hari Tua           1.000.000,00 

Jumlah Pengurangan                  2.108.000,00 

Penghasilan Neto Sebulan               48.292.000,00 

Penghasilan netto setahun             579.072.000,00 

PTKP 

Diri WP sendiri          13.200.000,00 

Status Kawin             1.200.000,00 

jumlah PTKP setahun                14.400.000,00 

Penghasilan Kena Pajak setahun                       579.072.000,00 

PPh Pasal 21 setahun                28.953.600,00 

PPh Pasal 21 sebulan       2.412.800,00 
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Perhitungan dengan menggunakan Peraturan Nomor PER-31/PJ/2009 

Gaji pokok        50.000.000,00 

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja          250.000,00 

Premi Jaminan Kematian           150.000,00 

Jumlah  Penghasilan Bruto      50.400.000,00 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan    500.000,00 

2. Iuran Pensiun            1.000.000,00 

3. Iuran Jaminan Hari Tua          1.000.000,00 

Jumlah Pengurangan         2.500.000,00 

Penghasilan Neto Sebulan      47.900.000,00 

Penghasilan netto setahun               574.800.000,00 

PTKP 

Diri WP sendiri          15.840.000,00 

Status Kawin             1.320.000,00 

jumlah PTKP                   17.160.000,00 

Penghasilan Kena Pajak setahun              557.640.000,00 

PPh Pasal 21 setahun                             27.882.000,00 

PPh Pasal 21 sebulan         2.323.500,00 
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Setelah kita hitung tarif pajak Penghasilan (PPh) diatas, dapat kita 

lihat perbandingan antara Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

15/PJ/2006 dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

31/PJ/2009 yaitu : 

 Peraturan Nomor 
15/PJ/2006 

Peraturan Nomor 
31/PJ/2009 

• Gaji Pokok 

• Tunjangan 

• Biaya jabatan 

5%xRp50.400.000,00 

• PTKP 

 

 

Rp  50.000.000,00 
Rp      400.000,00 
maksimal Rp 108.000,00 
 
• Diri Wajib Pajak  
Rp 13.200.000,00 /tahun 
• Status kawin  
Rp 1.200.00,00/tahun 

Rp  50.000.000,00 
Rp      400.000,00 
maksimal Rp 500.000,00 
 
• Diri Wajib Pajak  
Rp 15.840.000,00 /tahun 
• Status kawin Rp 

1.320.000,00/tahun 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan  uraian dan  penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai 

Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 dan Peraturan 

Direktur Pajak Nomor PER-31/PJ/2009, maka dapat diambil beberapa 

simpulan : 

1. Besarnya PTKP antara peraturan keduanya berbeda. 

Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 : 

a.  Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh 

ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;  

b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 

tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;  

c. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) 

tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 

semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang 

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang 

untuk setiap keluarga.  

Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 : 

a. Rp 13.200.000,00  untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; 

b. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 



63 

 

d. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga 

sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta 

anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling 

banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.  

2. Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-15 /PJ/2006  hanya 

menjelaskan objek pajak, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), cara 

menghitung pajak dan dasar pengenaan pajak. Sedangkan Peraturan 

Direktur Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 menjelaskan tentang subjek 

pajak, dasar pengenaan pajak, objek pajak, PKP, PTKP, tarif 

pemotongan pajak, dan saat terutang PPh 21. 

 

B. Saran 

1. Hasil dari penelitian ini terlihat nilai atau jumlah PTKP PER-

15/PJ/2006 lebih kecil dari pada PTKP PER-31/PJ/2009 sehingga 

PPh yang dipungut sekarang lebih besar dari yang dulu. 

2. Seharusnya pajak yang dipungut  lebih diperhatikan lagi mengingat 

sering ada perubahan peraturan baik dari Menteri Keuangan maupun 

dari Direktur Jenderal Pajak. 
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