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ABSTRAK

Skripsi  ini  berjudul  Insentif  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Sebagai  Salah 
Satu  Kebijakan  Pemerintah.  Penulisan  skripsi  ini  bertujuan  untuk  (1)  Untuk 
memenuhi  dan  melengkapi  persyaratan  wajib  akademis  dalam mencapai  gelar 
Sarjana Hukum di Universitas Airlangga, (2) Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas  Airlangga,  penulis  ingin meningkatkan profesionalisme serta  dapat 
menganalisa suatu permasalahan dalam bidang hukum pajak. Pendekatan masalah 
yang  dipakai  didalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  dengan  metode  penulisan 
hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan  Statute Approach dan  Conceptual 
Approach. 

Analisa  Bahan  Hukum  dalam  penulisan  skripsi  menggunakan  metode 
kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. 
Penulis di sini menggunakan data yang di ambil dari  atau mengacu pada pada 
peraturan perundang-undangan, karya akademik berupa skripsi dan tesis, media 
elekronik  (internet,  televisi)  mengenai  pemberitaan-pemberitaan terhadap suatu 
permasalahan  (kasus)  dan  media  cetak  (surat  kabar)  sebagai  pelengkap  yang 
mempunyai kaitan langsung dengan penulisan skripsi  ini.  Disamping itu bahan 
hukum juga didapatkan dari literatur (buku-buku), serta bahan-bahan lainnya yang 
diperoleh selama perkuliahan.  

Hasil  yang  diperoleh  dalam  penulisan  skripsi  ini  berupa  substansi 
pemberian  insentif  PPh  Pasal  21  ditanggung  oleh  pemerintah  berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dampak dari pemberian insentif 
PPh bagi pekerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja. Hasil analisis yaitu suatu 
kebijakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan agar 
kebijakan  dapat  dilaksanakan  dengan  adil,  merata,  dan  mempunyai  kepastian 
hukum.  Setiap  kebijakan  pemerintah  pada  dasarnya  adalah  bertujuan  atau 
berdampak positif bagi penikmatnya. Sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam 
pelaksanaan  kebijakan  tersebut  haruslah  mendukung  dan  tetap  mengawasi 
jalannya pelaksanaan pemberian kebijakan agar tujuan mulia pemerintah tersebut 
dapat terwujud.
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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus 

dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

baik material maupun spiritual,1 serta meningkatkan pendapatan dan produktivitas 

negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan suatu negara 

merupakan  suatu  proses  yang  dilaksanakan  bertahap,  terencana,  terarah, 

berkesinambungan,  berkelanjutan  dan  merata.  Untuk  itu  negara  memerlukan 

sumber daya yang memadai dan menunjang, baik sumber daya manusia maupun 

sumber daya dari segi permodalan dalam penyelenggaraan negara. Sebagai negara 

yang berkembang Indonesia telah melaksanakan pembangunan di segala bidang 

terutama  dalam  hal  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Agar  pelaksanaan 

pembangunan  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  berkesinambungan  diperlukan 

adanya dana yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. 

Sumber pembiayaan pembangunan negara berasal dari penerimaan migas 

dan  non  migas.  Namun,  penerimaan  negara  yang  berasal  dari  migas  sangat 

bergantung dari  pasar internasional yang saat ini  mengalami penurunan karena 

dampak adanya krisis ekonomi global. 

1http://www.skripsi-tesis.com/07/02/implementasi-penagihan-pajak-dengan-surat-paksa-  
pada-kantor-pelayanan-pajak-yogyakarta-satu-pdf-doc.htm.,  Implementasi  Penagihan  Pajak 
Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu, diakses tanggal 05/09/09, 
pukul 11:01 WIB, dikutip dari Waluyo dan Wiryawan B. Ilyas,  Perpajakan Indonesia, Salemba 
Empat, Jakarta, 2001, h. 2.

1
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Sedangkan  penerimaan  negara  yang  berasal  dari  non  migas  meliputi 

penerimaan dari sektor perpajakan dan bukan pajak. Penerimaan dari sektor inilah 

yang  seharusnya dapat ditingkatkan pencapaiannya, untuk menjaga kemantapan 

dan  kestabilan  pendapatan  negara.  Dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan 

negara dari sektor pajak, dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi 

usaha-usaha  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  (wajib  pajak)  dalam 

memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam 

pembangunan.2 Mengoptimalkan  dan  mengefektifkan  penerimaan  dari  sektor 

pajak ini bergantung kepada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat 

perpajakan (fiskus) dan masyarakat sebagai wajib pajak yang dikenai kewajiban 

untuk membayar pajak. Karena pada dasarnya pembangunan nasional Indonesia 

dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.

Pajak  sebagai  salah  satu  pungutan  negara  mengandung  ciri  sebagai 

berikut:3 

a. Pajak  dipungut  berdasarkan/dengan  kekuatan  undang-undang  serta 

aturan pelaksanaannya.

b. Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.

2Ibid.

3R. Santoso Brotodihardjo,  Pengantar Ilmu Hukum Pajak,  Refika Aditama,  Bandung, 
2008, h. 6. 
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d. Pajak diperuntukkan  bagi  pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang 

apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk 

pembayaran public investment.

e. Pajak  dapat  pula  membiayai  tujuan  yang  tidak  budgeter,  yaitu 

mengatur.

Melihat  dari  ciri-ciri  pajak  di  atas,  tampaklah  bahwa  peranan  pajak 

sangatlah  penting  bagi  pembiayaan negara  dan  pembangunan nasional.  Dalam 

pembangunan jangka panjang ini, pembiayaan negara dalam rangka pembangunan 

terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan yang berasal dari dalam 

negeri, kemandirian pembiayaan inilah yang diharapkan dapat mengganti peranan 

pinjaman  luar  negeri  yang  terus  meningkat  serta  menghindari  ketergantungan 

kepada  pihak  luar.  Dalam  rangka  peningkatan  penerimaan  pajak,  pemerintah 

dalam hal ini sebagai aparat perpajakan harus selalu melakukan kegiatan-kegiatan 

pelayanan pajak. Sesuai dengan ketentuan pasal 23A Amandemen ke-4 Undang-

Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak yang 

berarti, bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan ketentuan 

undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan 

pajak bagi pemerintah dan masyarakat.

Perubahan demi perubahan dalam ketentuan perpajakan yang biasa disebut 

sebagai reformasi dan modernisasi ini  terus dilaksanakan pemerintah. Disinilah 

pemerintah terus mengkaji ulang berbagai ketentuan mengenai tarif pajak, obyek 

pajak, dan prosedur perpajakan dengan melihat praktik-praktik umum di negara-

negara  lain  dan  menampung  masukan-masukan  dari  dunia  usaha,  dimana 
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sasarannya adalah menuju sistem perpajakan nasional yang lebih sederhana, lebih 

efisien, dan  lebih adil sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional.

Pada tahun 2007 amandemen Undang-Undang tentang Ketentuan Umum 

dan Tata  Cara Perpajakan (UU KUP) telah disahkan menjadi Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 (UU No. 28/2007) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara 

Perpajakan dan telah berlaku efektif  sejak 1 Januari  2008.  Perubahan tersebut 

dimaksudkan  untuk  meningkatkan  profesionalisme  aparatur  perpajakan, 

meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan 

sukarela wajib pajak dengan tetap mempertahankan corak sistem, mekanisme, dan 

tata cara pelaksanaan hal dan kewajiban perpajakan yang sederhana dengan tetap 

menganut sistem self assessment.4 Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah 

menetapkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  (UU No.  36/2008)  pada 

tanggal 23 September 2008, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-

Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). 

Amandemen  UU  PPh  dilatarbelakangi  pesatnya  perkembangan  sosial 

ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi guna meningkatkan 

fungsi  dan  peranannya  dalam  rangka  mendukung  kebijakan  perkembangan 

pembangunan serta perekonomian nasional.

4Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan, Era Baru Kebijakan Fiskal Pemikiran, 
Konsep Dan Implementasi, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, h. 201.
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Terjadinya  krisis  ekonomi  global  yang  berdampak  pada  perekonomian 

dunia tidak terkecuali juga berdampak pula pada perekonomian nasional negara 

kita.  Yang  pada  akhirnya  membuat  pemerintah  terus  melakukan  kegiatan 

penyehatan perekonomian nasional yang juga mencakup perbaikan perekonomian 

rakyat dengan tujuan untuk mengurangi dampak krisis ekonomi global. 

Dalam mengurangi dampak krisis inilah pemerintah mulai mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan  yang  berkaitan  dengan  perekonomian.  Kebijakan  fiskal 

memiliki  dua instrumen pokok, yakni  perpajakan  (tax policy)  dan pengeluaran 

(expenditure  policy).5 Dengan  menggunakan  dua  komponen  tersebut  mampu 

memberikan jawaban tentang bagaimana pengaruh penerimaan dan pengeluaran 

negara  terhadap  kondisi  perekonomian  nasional  yang  sedang  terjadi,  baik 

mengenai  tingkat  pengangguran  dan  inflasi.  Dalam  konteks  perencanaan 

pembangunan  ekonomi  nasional,  rancangan  kebijakan  fiskal  tidak  hanya 

diarahkan  untuk  pengembangan  aspek ekonomi  seperti  pendapatan  per  kapita, 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilitas ekonomi, tetapi 

juga peningkatan  aspek sosial  seperti  pemerataan  pendapatan,  pendidikan,  dan 

kesehatan.6 Kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka peningkatan aspek sosial 

melalui  bidang  perpajakan  diantaranya  memberikan  keringanan  pajak  dengan 

pengurangan, pemotongan denda pajak hingga pajak terutang bagi pekerja yang 

ditanggung oleh pemerintah.

5Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan, op.cit., h. (cover).

6Ibid. 
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Pajak  Penghasilan  merupakan  pengenaan  Pajak  terhadap  Subjek  Pajak 

berkenaan  dengan  penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun 

Pajak.  Ketentuan  mengenai  Pajak  Penghasilan  diatur  denagn  Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 yang telah mengalami empat kali perubahan, yaitu dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, 

Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2000,  dan  yang  terakhir  adalah  Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perubahan demi perubahan dilakukan sehingga 

dapat  mengikuti  perkembangan  sosial  ekonomi  sebagai  hasil  pembangunan 

nasional  dan  globalisasi  serta  reformasi  di  berbagai  bidang  yang  berkembang 

sangat pesat. Meskipun demikian, perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan 

tersebut tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara 

universal,  yaitu  keadilan,  kemudahan,  dan  efisiensi  administrasi,  serta 

peningkatan  optimalisasi  penerimaan  negara  dengan  tetap  mempertahankan 

sistem self assessment.7

Penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini bertujuan untuk :8

a. Lebih meningkatkan keadilan penegenaan pajak, yaitu dengan perluasan 

subjek  dan  objek  pajak  dalam  hal-hal  tertentu  dan  pembatasan 

penegecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya.

b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, terutama dilakukan 

pada  sistem  pelaporan  dan  tata  cara  pembayaran  pajak  dalam  tahun 

berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan lebih sesuai 

7Ibid., h. 209. 

8Casavera, Perpajakan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009 (selanjutnya disingkat Casavera I), 
h. 78.
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dengan  perkiraan  pajak  yang  akan  terutang.  Bagi  Wajib  Pajak  orang 

pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang 

diberikan  berupa  peningkatan  batas  peredaran  bruto  untuk  dapat 

menggunakan norma perhitungan penghitungan penghasilan netto.

c. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan.

d. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi, dan

e. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya 

saing  dalam  menarik  investasi  langsung  di  Indonesia  baik  penanaman 

modal  asing  maupun penanaman modal  dalam negeri  di  bidang-bidang 

usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapatkan prioritas.

Pajak Penghasilan (PPh) bagi karyawan yang ditanggung oleh pemerintah 

merupakan suatu kebijakan yang baru terhitung dilaksanakan sejak bulan Maret 

2009.  Kebijakan  ini  dilakukan  pemerintah  dengan  pemberian  insentif  Pajak 

Penghasilan (PPh) melalui pemberian dana stimulus fiskal. Penanggungan pajak 

ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU 

No. 36/2008) serta peraturan terkait  yaitu Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 

43/PMK.03/2009  tentang  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  Ditanggung 

Pemerintah  atas  Penghasilan  Pekerja  pada  Kategori  Usaha  Tertentu,  Peraturan 

Menteri  Keuangan  Nomor  49/PMK.03/2009  tentang  Perubahan  atas  Peraturan 

Menteri  Keuangan  Nomor  43/PMK.03/2009  tentang  Pajak  Penghasilan  (PPh) 

Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha 

Tertentu  dan  aturan  pelaksanaannya,  yaitu  Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor 

22/PJ/2009 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 26/PJ/2009.
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Pajak  adalah  sebuah realitas  yang  ada  di  masyarakat  yang mempunyai 

fungsi tertentu. Fungsi utama pajak , yakni fungsi budgeter (anggaran) dan fungsi 

regulerend (mengatur).  Kebijakan  Pemerintah  dalam pemberian  insentif  Pajak 

Penghasilan  melalui  Pajak  Penghasilan  (PPh)  bagi  karyawan yang ditanggung 

oleh pemerintah merupakan fungsi pajak sebagai fungsi  regulerend (mengatur), 

bahwa fungsi pajak tidak hanya sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk 

dimasukkan ke dalam kas negara (fungsi budgeter). 

Dalam  hal  ini  pajak  juga  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengatur  dan 

mengarahkan  masyarakat  ke  arah  yang  dikehendaki  pemerintah  yang  berarti 

pengenaan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat 

agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, meski terkadang dari sisi 

penerimaan (fungsi budgeter) justru tidak menguntungkan, dimana dengan fungsi 

mengaturnya pajak biasanya digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di  luar bidang keuangan (pemasukan bagi 

negara). Apabila dikaitkan dengan salah satu dimensi hubungan antara pemerintah 

dengan rakyat, kiranya fungsi ini tidak lepas dari fungsi pengendalian (sturen).9

Fungsi yang semata-mata mengatur ini dapat dibagi ke dalam :10

1.   Tugas ekonomis,  seperti mencegah  ups and downs yang terlalu besar 

dalam konjungtur, atau membantu uasaha pembangunan setelah perang.

2.  Tugas  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  sosial  seperti 

menciptakan  jaminan  sosial  seperti  menciptakan  jaminan  sosial  untuk 

9Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Andi, Yogyakarta, 2009, h. 17.
  
10R. Santoso Brotodihardjo, op.cit., h. 221. 
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golongan-golongan  yang  berpenghasilan  kecil,  dan  mengusahakan 

pembagian lebih merata dalam penghasilan dan kekayaan nasional.

Fungsi mengatur yang ada pada Fiskus biasanya diselenggarakan :11

a.   Dengan cara-cara umum, yaitu terutama dengan mengadakan perubahan-

perubahan tarif yang bersifat umum.

b.   Dengan  cara  memberi  pengecualian-pengecualian,  keringanan-

keringanan,  atau  sebaliknya  pemberatan-pemberatan  yang  khusus 

ditujukan kepada suatu hal tersebut.

c.   Dan pengecualian dapat diberikan misalnya dengan cara mengecualikan 

jumlah-jumlah uang yang diberikan sebagai derma kepada badan-badan 

sosial, gereja, atau mesjid dari pengenaan pajak pendapatan/perseroan.

Kebijakan  pemerintah  melalui  pemberian  insentif  Pajak  Penghasilan 

merupakan  salah  satu  cara  khusus  yang  bersifat  positif  yang  pada  umumnya 

dilakukan oleh fiskus untuk melaksanakan fungsi pajak sebagai fungsi regulerend 

(mengatur). Cara inilah yang dipandang positif (kebijakan di bidang pajak) oleh 

pemerintah dalam kegiatan masyarakat, yang tentunya akan mendapat dukungan. 

Pemerintah  biasanya  memberikan  dorongan  (tax  incentive)  dalam  bentuk 

pemberian fasilitas perpajakan yang antara lain dapat berupa:12

a. Pemberian kelonggaran yang berbentuk  tax holiday (pembebasan pajak) 

dan keringanan pajak;

b.  Mengadakan afschrifving (penghapusan);

11

Ibid.
12

Y. Sri Pudyatmoko, op.cit., h. 18. 
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c.  Pemberian pengecualian-pengecualian;

d.  Pemberian pengurangan-pengurangan;

e.  Kompensasi-kompensasi.

Dimana  kebijakan  pemerintah  melalui  pemberian  insentif  Pajak  Penghasilan 

terhadap  karyawan  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  pemberian  fasilitas 

perpajakan seperti yang telah tersebut diatas. 

Kebijakan pemerintah melalui pemberian insentif PPh ini diharapkan dapat 

memberikan solusi bagi pemerintah dalam mengatasi problematika dampak krisis 

global terhadap perekonomian rakyat. Disisi lain pemerintah juga terus berusaha 

mempertahankan serta  menaikkan daya beli  masyarakat  terhadap suatu barang 

maupun kebutuhan pokok yang sekarang cenderung menurun akibat krisis. Oleh 

karena  itu,  pemerintah  kini  menanggung  pajak  terutang  bagi  pekerja  sesuai 

peraturan  yang berlaku yang dimaksudkan untuk  menaikkan gaji  para  pekerja 

yang  masih  tergolong  rendah,  agar  daya  beli  masyarakat  kembali  mengalami 

peningkatan. Para pekerja yang mendapatkan insentif tersebut adalah pekerja yang 

bergaji tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan termasuk pekerja 

pada kategori usaha tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas yang akan dibahas 

dalam skripsi ini adalah : 

1. Apa  substansi  kebijakan  pemerintah  dalam  pemberian  insentif  Pajak 

Penghasilan  terhadap  para  pekerja  (PPh  Pasal  21  ditanggung  oleh 

pemerintah)?
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2.  Apakah dampak pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh Pasal 

21 ditanggung oleh pemerintah) bagi para pekerja dan perusahaan sebagai 

pemberi pekerjaan?

1.2 Penjelasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut,  maka perlu adanya penjelasan terlebih 

dahulu mengenai maksud dari judul skripsi ini sehingga tidak terjadi  penafsiran 

yang  berbeda,  judul  skripsi  ini  adalah  “INSENTIF  PAJAK  PENGHASILAN 

PASAL  21  SEBAGAI  SALAH  SATU  KEBIJAKAN  PEMERINTAH”,  yang 

mengandung pengertian sebagai berikut :

Insentif adalah tambahan penghasilan (uang,barang,dan sebagainya) yang 

diberikan untuk memperbesar gairah kerja.13

Pajak  merupakan  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-

undang  sehingga  dapat  dipaksakan  dengan  tiada  mendapat  balas  jasa  secara 

langsung.  Pajak  dipungut  penguasa  berdasarkan  norma-norma  hukum untuk 

menutup  biaya  produksi  barang-barang  dan  jasa  kolektif untuk  mencapai 

kesejahteraan umum.14

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

13Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Kamus  Besar 
Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 333.
 

14http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak  ,  Pajak, diakses pada tanggal 02/09/2009, pukul 9:07 
WIB.

11

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Insentif pajak .....  Rani Kartika Utami 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jasa_kolektif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak


dipaksakan)  dengan tiada mendapat  jasa timbal  (kontraprestasi)  yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.15

Pajak  Penghasilan  menurut  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang  No.  7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan :

“Pajak  Penghasilan  dikenakan  terhadap  orang  pribadi  atau  perseorangan  dan 

badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu 

tahun pajak.”

Pasal 21 merupakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan 

dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara 

bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); penyataan cita-cita, 

tujuan,  prinsip,  atau  maksud  sebagai  garis  pedoman  untuk  manajemen  dalam 

usaha mencapai sasaran, garis haluan.16

Pemerintah  adalah  sistem  menjalankan  wewenang  dan  kekuasaan 

mengatur  kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  suatu  negara  atau  bagian-

bagiannya;  sekelompok  orang  yang  secara  bersama-sama  memikul 

tanggungjawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.17

1.3 Alasan Pemilihan Judul

15Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2008, Andi, Yogyakarta, 2008, h. 1.
16

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op.cit., h. 115. 
17

Ibid., h.672. 
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Dampak  terjadinya  krisis  global  terhadap  keadaan  perekonomian  di 

Indonesia,  membawa  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  keadaan  ekonomi 

masyarakat yang berada di dalamnya. Tingginya harga kebutuhan pokok maupun 

kebutuhan sekunder membuat  daya beli  masyarakat terhadap kebutuhan pokok 

maupun  pembelian  suatu  barang  menjadi  rendah,  terutama  untuk  masyarakat 

berpenghasilan kecil atau menengah ke bawah. Dari keadaan inilah Pemerintah 

kemudian menciptakan suatu kebijakan fiskal di bidang perpajakan (tax policy) 

melalui  pemberian  insentif  Pajak  Penghasilan  bagi  pekerja  (PPh  Pasal  21 

ditanggung oleh pemerintah). Pemberian insentif ini  diberikan oleh pemerintah 

kepada para pekerja yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima 

juta rupiah). 

Kebijakan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  kembali  daya  beli 

masyarakat  terhadap  pembelian  kebutuhan  pokok  maupun  pembelian  suatu 

barang,  dan  mengurangi  dampak  terjadinya  krisis  global  terhadap  keadaan 

ekonomi masyarakat terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Hal  inilah  yang  menjadi  alasan  dipilihnya  judul  “INSENTIF  PAJAK 

PENGHASILAN  PASAL  21  SEBAGAI  SALAH  SATU  KEBIJAKAN 

PEMERINTAH”.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1.  Untuk  memenuhi  dan  melengkapi  persyaratan  wajib  akademis  dalam 

mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga.
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2.  Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, penulis ingin 

meningkatkan profesionalisme serta dapat menganalisa suatu permasalahan 

dalam bidang hukum pajak.

Berdasarkan  latar  belakang  dan  rumusan  masalah  yang  telah  tersebut 

diatas,  maka manfaat penulisan yang ingin dicapai  dalam penulisan skripsi  ini 

adalah :

1. Untuk menambah wawasan, pemikiran, dan juga menambah pengetahuan 

khususnya  yang  berkaitan  mengenai  kebijakan  pemerintah  dibidang 

perpajakan  serta  pengaturannya  dalam  peraturan  perundangan-undangan 

yang terkait.

2. Bagi para pembaca skripsi ini diharapkan dapat membentuk gambaran dan 

dapat  memperoleh  kejelasan  mengenai  kebijakan  pemerintah  dibidang 

perpajakan melalui pemberian insentif pajak penghasilan bagi para pekerja 

pada kategori tertentu.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan  masalah  yang  dipakai  didalam penulisan  skripsi  ini  adalah 

dengan metode penulisan hukum Yuridis  Normatif  dengan pendekatan  Statute  

Approach dan  Conceptual  Approach yaitu  melalui  suatu  usaha  pendekatan 

masalah dengan sifat hukum yang normatif, menekankan pada pencarian norma 

dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, maupun peraturan lain yang 

relevan,  dan menguraikan  norma-norma dan pasal-pasal,  serta  konsep maupun 
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suatu pandangan atau pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Sehingga dapat diketahui  dengan jelas 

penyesuaian peraturan perundang-undang yang terkait dalam permasalahannya.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini, yaitu :

1.  Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan 

mengenai Pajak Penghasilan (PPh) dan yang berhubungan dengan skripsi 

tersebut diatas, yakni :

- Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;

- Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1991  Tentang  Perubahan  atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;

- Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1994  Tentang  Perubahan  atas 

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;

- Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2000  Tentang  Perubahan  Ketiga 

atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak 

Penghasilan;

- Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
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- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat 

atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak 

Penghasilan;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang Pajak 

Penghasilan  Pasal  21  Ditanggung  Pemerintah  Atas  Penghasilan 

Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu;

- Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  49/PMK.03/2009  Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 

Tentang  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Ditanggung  Pemerintah  Atas 

Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu;

- Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor PER-22/PJ/2009 Tentang 

Pelaksanaan  Pemberian  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Ditanggung 

Pemerintah  Atas  Penghasilan  Pekerja  Pada  Pemberi  Kerja  Yang 

Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu;

- Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  PER-26/PJ/2009 Tentang 

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 

Tentang  Pelaksanaan  Pemberian  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 

Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja 

Yang Berusaha Pada Kategori Usaha Tertentu;

2.  Bahan Hukum Sekunder
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Bahan hukum yang diperoleh dari  bahan perkuliahan hukum pajak dan 

publikasi mengenai hukum pajak yang berupa literatur (buku-buku), karya 

akademik  berupa  skripsi  dan  tesis,  media  elekronik  (internet,  televisi) 

mengenai pemberitaan-pemberitaan terhadap suatu permasalahan (kasus) 

dan media cetak (surat kabar) sebagai pelengkap yang mempunyai kaitan 

langsung dengan penulisan skripsi ini.

 

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  yang 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan 

permasalahan  yang  dibahas  dalam  penulisan  skripsi  ini,  disamping  itu  bahan 

hukum juga didapatkan dari literatur (buku-buku), serta bahan-bahan lainnya yang 

diperoleh  selama  perkuliahan.  Dan dengan melakukan analisa-analisa  normatif 

melalui  pengamatan  permasalahan  mengenai  perpajakan,  pengumpulan  bahan 

hukum dilakukan secara obyektif.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian di analisa dengan 

menggunakan metode  kualitatif  yaitu  suatu cara  penelitian yang menghasilkan 

data  deskriptif  analitis.  Deskriptif  analitis  adalah  apa  yang  dinyatakan  oleh 

responden  baik  secara  tertulis  mauapun  secara  tidak  tertulis  (lisan)  dan  juga 

perilakunya yang nyata, yang diteliti  dan dipelajari  sebagai sesuatu yang utuh. 

Artinya,  analisa  yang  dilakukan  meliputi  proses  penyusunan,  penguraian, 
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penafsiran  serta  pengkajian  permasalahan  berdasarkan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku.

Penafsiran diantaranya terdiri dari :

1. Penafsiran Gramatikal

Yaitu  proses  penafsiran  dengan  cara  menguraikan  ketentuan  peraturan 

perundang-undangan menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya.

2. Penafsiran Sistematis

Yaitu  proses  penafsiran  suatu  peraturan  perundang-undangan  dengan 

menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

3. Penafsiran Historis

Yaitu  proses  penafsiran  suatu  perundang-undangan  ditinjau  dari  segi 

sejarah terjadinya.

Selain  ketiga  penafsiran  diatas  masih  terdapat  penafsiran  lain  yaitu 

Penafsiran A Contrario serta Penafsiran Analogi.

 

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Insentif Pajak Penghasilan Pasal 

21 Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah”, sistematika penulisannya disusun 

sebagai berikut :

BAB I,  memuat  tentang pendahuluan.  Dalam bab ini  diuraikan tentang 

latar belakang dan permasalahan yang timbul, yaitu berisikan uraikan singkat dari 

isi penulisan skripsi ini guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

topik  dan  permasalahan  akan  yang  dibahas,  yakni  memberikan  acuan  dan 
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penyelesaian yang terarah mengenai permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab 

pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang dan rumusan 

permasalahan yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, penjelasan judul, 

alasan  pemilihan  judul,  tujuan  dan  manfaat  penulisan  dan  kemudian  untuk 

memenuhi prosedur dan tata cara penulisan dilakukan melalui sub bab metode 

penulisan yang diuraikan lagi atas pendekatan masalah,  sumber  bahan hukum, 

prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan data.

BAB  II,  berisi  pembahasan  awal  mengenai  permasalahan  yang  akan 

dijelaskan  dalam  bab  ini,  yaitu  membahas  mengenai  substansi  kebijakan 

pemerintah dalam pemberian insentif pajak penghasilan bagi para pekerja (PPh 

Pasal 21 ditanggung Pemerintah). Dalam bab ini diuraikan mengenai subyek dan 

obyek pajak penghasilan (PPh), pajak penghasilan dari pekerjaan (PPh Pasal 21), 

obyek dan subyek pajak penghasilan dari pekerjaan (PPh Pasal 21), penghasilan 

yang  dipotong  dan  tidak  dipotong  oleh  pajak  penghasilan  (PPh  Pasal  21), 

wewenang  pemungutan  atau  pemotongan  pajak  penghasilan  dari  pekerjaan, 

kategori usaha yang menerima insentif PPh, pekerja yang menerima insentif PPh, 

tata cara dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif PPh.

BAB  III,  membahas  mengenai  dampak  pemberian  insentif  PPh  bagi 

pekerja  maupun  perusahaan,  bab  ini  diuraikan  mengenai  insentif  PPh  sebagai 

salah satu kebijakan pemerintah, tujuan pemberian insentif PPh, peningkatan daya 

beli masyarakat, hambatan perusahaan dalam pemberian insentif PPh.

BAB IV, bagian akhir dari skripsi ini merupakan bab penutup yang terdiri 

dari kesimpulan dan saran sebagai penutup dari penjabaran semua permasalahan 
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dari bab-bab sebelumnya dalam penulisan skripsi ini. Terdiri dari kesimpulan dan 

saran-saran  yang  relevan  dengan  permasalahan-permasalahan  yang  ada. 

Diletakkan pada bagian akhir sebab merupakan penyelesaian dari permasalahan-

permasalahan  yang  ada  sehingga  diiharapkan  pada  akhirnya  akan  memiliki 

manfaat dan dapat berfungsi sebagai solusi dalam memberikan jalan keluar dari 

permasalahan yang dibahas. 

BAB II

20

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Insentif pajak .....  Rani Kartika Utami 



SUBSTANSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN 

INSENTIF PAJAK PENGHASILAN BAGI PARA PEKERJA 

(PPh Pasal 21 Ditanggung Oleh Pemerintah)

2.1 Pengertian Subyek Pajak Penghasilan dan Obyek Pajak Penghasilan

2.1.1 Subyek Pajak Penghasilan 

Subyek  pajak  adalah  pihak  yang  mempunyai  kewajiban-kewajiban 

subyektif,  atau  terhadap  siapa  saja  pajak  akan  ditagih.  Pajak  Penghasilan 

dikenakan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima 

atau diperolehnya dalam tahun pajak.  Dalam UU  PPH 2008 pasal 2 dikatakan 

bahwa subyek pajak PPH meliputi :18

1. a. Orang pribadi atau perseorangan; 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak.

2. Badan 

3. Bentuk usaha tetap (BUT) 

Subyek  pajak  akan  dikenai  pajak  penghasilan  apabila  subyek  pajak 

tersebut  memperoleh  atau  menerima  penghasilan.  Dalam hal  ini  subyek pajak 

dapat dibedakan lagi menjadi subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar 

negeri.  Subyek  pajak  dalam  negeri  adalah  subyek  pajak  yang  memiliki 

karakteristik :19

18YB. Sigit  Hutomo,  Pajak Penghasilan Konsep dan Aplikasi,  Universitas  Atma Jaya 
Yogyakarta, 2009, h. 15.  

19Ibid., h.15.
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1.  Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

2.  Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

Subyek  pajak  dalam  negeri  ini  dapat  memperoleh  atau  menerima 

penghasilan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sedangkan subyek pajak luar 

negeri  adalah  subyek pajak  yang tidak  bertempat  tinggal,  tidak  didirikan  atau 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan 

di  Indonesia.  Berikut  ini  akan  diuraikan  lebih  lanjut  tentang  subyek  pajak 

penghasilan, saat mulai dan berakhirnya subyek pajak, serta yang tidak termasuk 

dalam subyek pajak penghasilan. 

1. Subyek Pajak Dalam Negeri 

Sebagaimana telah disebutkan di muka, subyek pajak dalam negeri dapat 

berbentuk orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan BUT. Subyek 

pajak dalam negeri memiliki ciri-ciri seperti berikut : 20

a. Orang pribadi atau perseorangan 

Orang pribadi akan menjadi subyek pajak dalam negeri apabila memenuhi 

ketentuan-ketentuan berikut ini : 21

- Bertempat tinggal di Indonesia.

- Berada  di  Indonesia  lebih  dari  183  (seratus  delapan  puluh  tiga)  hari 

dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan. 

- Mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

b. Warisan belum terbagi 

20Ibid., h.16.
  
21YB. Sigit Hutomo, op.cit., h. 16.
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Warisan  belum  terbagi  dianggap  sebagai  subyek  pengganti,  yaitu 

menggantikan pihak yang berhak atas warisan tersebut. Warisan belum terbagi 

mulai menjadi subyek pajak sejak saat meninggalnya pewaris. Meskipun sudah 

ada warisan belum terbagi (tetapi pewaris masih hidup), maka pewarislah yang 

akan  menjadi  subyek  pajak.  Warisan  belum  terbagi  akan  dikenai  pajak 

penghasilan  apabila  warisan  tersebut  memberikan  penghasilan.  Warisan  belum 

terbagi  akan berakhir  sebagai  subyek pajak  bila  warisan  tersebut  telah  selesai 

dibagi-bagikan kepada para ahli waris. 

c. 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 apa pun, 

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.22 Suatu badan dikatakan sebagai subyek pajak dalam negeri pada saat badan 

tersebut  didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di  wilayah  Negara  Republik 

Indonesia. 

Pengertian  “didirikan”  ini  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam Undang-

undang  Pajak  Penghasilan  No.  7  tahun  1983.  Namun,  dalam  Undang-undang 

Pajak  Penghasilan  No.  36  tahun  2008  dikatakan  tempat  kedudukan  badan 

22

Casavera I, op.cit., h. 79.
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ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak menurut keadaan yang sebenarnya (pasal 2 

ayat 6). Hal ini untuk memberikan kepastian hukum. Badan ini dapat berbentuk 

PT,  CV,  BUMN,  dan  BUMD,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun 

persekutuan,  perseroan  atau  perkumpulan  lain,  firma,  UD,  PD,  kongsi, 

perkumpulan koperasi, yayasan atau Lembaga. 

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Yang  dimaksud  dengan  BUT  adalah  bentuk  usaha  yang  dipergunakan 

untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia, oleh orang pribadi 

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia 

tidak lebih dari 183 hari (6 bulan) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. 

2. Subyek Pajak Luar Negeri

Subyek pajak luar negeri meliputi subyek pajak yang bertempat tinggal, 

bertempat  kedudukan,  yang  didirikan  di  luar  Indonesia  yang  menerima  atau 

memperoleh penghasilan di Indonesia. Subyek pajak luar negeri dapat berbentuk 

orang pribadi ataupun badan.

a. Orang pribadi

Orang pribadi tergolong sebagai subyek pajak luar negeri bila memenuhi 

beberapa kriteria berikut ini:23

- Tidak bertempat tinggal di Indonesia;

- Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

23YB. Sigit Hutomo, op.cit., h. 18.
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- Menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dari  Indonesia  tidak  dari 

menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan  melalui  BUT  di 

Indonesia.

Berdasar kriteria tersebut diketahui bahwa orang pribadi yang berada di 

luar negeri  yang memperoleh penghasilan dari  Indonesia akan menjadi subyek 

pajak. Ketentuan status seseorang bertempat tinggal Indonesia atau tidak Dirjen 

Pajak berwenang menetapkan hal ini.

b. Badan

Suatu badan di luar negeri dapat menjadi subyek pajak bila badan tersebut 

mempunyai  hubungan  ekonomis  (memperoleh  penghasilan)  dari  Indonesia. 

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, bahwa badan yang 

tidak didirikan atau tidak bertempat  kedudukan di  Indonesia  yang mempunyai 

hubungan ekonomis dengan Indonesia dibedakan menjadi dua hal: Bentuk Usaha 

Tetap (dikelompokkan sebagai subyek pajak dalam negeri) dan badan yang berada 

di luar negeri. 

Dalam pengertian badan sebagai subyek pajak luar negeri adalah badan 

yang memperoleh penghasilan dari  Indonesia tetapi tidak dari hasil  usaha atau 

kegiatan yang dilakukan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.1.2 Obyek Pajak Penghasilan

Obyek pajak  adalah sasaran  yang akan dikenakan pajak,  dalam hal  ini 

yang menjadi  obyek pajak adalah penghasilan.  Dalam arti  sempit,  penghasilan 
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diartikan  sebagai  gaji,  keuntungan,  honorarium,  atau  uang  lembur.  Menurut 

Undang-undang  Pajak  Penghasilan  No.  36  tahun  2008,  dalam  arti  luas, 

penghasilan  adalah  setiap  tambahan kemampuan ekonomis  yang diterima atau 

diperoleh  subyek  pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Penghasilan  juga  didefinisikan  sebagai  setiap  tambahan  kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan. Dengan demikian 

pengertian penghasilan dipandang dari  segi mengalirnya tambahan kemampuan 

ekonomis kepada wajib pajak. Dalam hal ini penghasilan dapat diklasifikasikan 

dalam empat golongan besar :24

1.  Penghasilan  dari  pekerjaan,  baik  dalam  hubungan  kerja  maupun  atas 

pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, 

notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

2. Penghasilan dari kegiatan usaha, yakni kegiatan melalui sarana perusahaan.

3. Penghasilan dari modal, dari harta bergerak, harta tidak bergerak dan harta 

yang dikerjakan sendiri, seperti bunga royalty, dividen, sewa, keuntungan 

penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan lagi untuk usaha.

4. Penghasilan lain-lain, misal: menang lotere atau dapat hadiah, pembebasan 

hutang dan penghasilan lain-lain yang tidak temasuk dalam kelompok lain. 

Berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 yang 

baru ini terdapat sembilan belas obyek pajak. Berikut ini diuraikan obyek pajak 

penghasilan :
24YB. Sigit Hutomo, op.cit., h. 29.
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1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. 

2.   Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan. 

3.   Laba usaha. 

4.   Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

6. Bunga  termasuk  premium,  diskonto,  dan  imbalan  karena  jaminan 

pengembalian hutang. 

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada para pemegang polis, dan pembagian sisa 

hasil usaha koperasi. 

8.   Royalty atau imbalan atas penggunaan hak. 

9.   Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan hutang.

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14. Premi asuransi.

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan  kekayaan  neto  yang  berasal  dari  penghasilan  yang  belum 

dikenai pajak.

17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
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18. Imbalan bunga.

19. Surplus Bank Indonesia.

2.2 Pajak Penghasilan Dari Pekerjaan (PPh Pasal 21) 

2.2.1 Subyek dan Obyek PPh Pasal 21  

1.  Subyek PPh Pasal 21

Penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam hubungan kerja, terdapat 

dua pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pihak pemberi kerja (pihak yang 

membayarkan penghasilan) dan pihak pegawai atau karyawan (pihak yang 

memperoleh atau menerima penghasilan). 

Menurut  ketentuan  Undang-undang Pajak  Penghasilan  yang baru,  dan 

pada tahun 2009 ini,  pegawai  atau karyawan diwajibkan untuk memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi pegawai yang memiliki NPWP 

diberlakukan  tarif  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  17,  dengan  tarif 

terendah sebesar  5% (lima  persen).  Subyek Pajak  Penghasilan  pasal  21, 

meliputi :

1. Pegawai, karyawan atau karyawan tetap;

2. Pegawai, karyawan atau karyawati tidak tetap atau Tenaga Lepas;

3. Penerima pensiun;

4. Penerima honorarium;

5. Penerima upah;

6. Orang pribadi lainnya.
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Namun,  ada  beberapa  orang  pribadi  yang  dapat  dikecualikan  sebagai 

subyek pajak, yaitu :25

1. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler dan pejabat lain dari Negara 

asing  dan  orang-orang  yang  diperbantukan  kepada  mereka.  Subyek 

pajak yang dikecualikan ini harus memenuhi kriteria berikut :

a. bukan warga negara Indonesia;

b. tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain;

c. negara yang bersangkutan memberi perlakuan yang serupa (timbal 

balik).

2.  Pejabat perwakilan organisasi internasional. Ketentuan mengenai badan 

atau  organisasi  internasional  ini  diatur  dalam  keputusan  Menteri 

Keuangan  No.  955/KMK.04/1983.  Persyaratan  yang  harus  dipenuhi 

oleh  pejabat  perwakilan  organisasi  internasional  sama  seperti 

persyaratan untuk pejabat perwakilan diplomatik.

2.  Obyek PPh Pasal 21

Obyek PPh pasal 21 khusus mengatur pengenaan pajak atas penghasilan 

yang diperoleh dari hubungan kerja. Penghasilan yang tergolong obyek PPh 

pasal 21, yaitu : 

1. Penghasilan yang diterima secara teratur oleh wajib pajak;

2. Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun;

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

25Ibid., h. 93.
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4. Uang  tebusan  pensiun,  uang  tunjangan  hari  tua,  uang  tunggu,  uang 

tabungan hari  tua,  uang pesangon, dan pembayaran lain yang sejenis 

yang sifatnya tidak tetap;

5. Honorarium,  komisi,  hadiah  dan  penghargaan  dalam  bentuk  uang, 

beasiswa,  dan  pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan 

pekerjaan, jasa, dan kegiatan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam 

negeri.

2.2.2 Penghasilan yang Dipotong dan Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh 

Pasal 21

Bagi  pegawai  tetap  besarnya  penghasilan  yang  dipotong  pajak  adalah 

penghasilan  bruto  yang  dikurangi  dengan  biaya  jabatan,  iuran  pensiun,  dan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  Penghasilan bruto  adalah penghasilan-

penghasilan yang diberikan pemberi kerja kepada pekerja, pegawai atau karyawan 

yang merupakan objek pajak sebelum dikurangi pengurang yang diperkenankan 

seperti iuran pensiun dan biaya jabatan.26 

Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah 

penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi 

pegawai tetap adalah 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. Sedangkan biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari 
26http://dudiwahyudi.com/page/3?s=pph  ,  PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, diakses 

pada tanggal 18/11/2009, pukul 10.56 WIB.

30

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Insentif pajak .....  Rani Kartika Utami 

http://dudiwahyudi.com/page/3?s=pph


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.27

Bagi  pegawai  harian,  mingguan,  serta  pegawai  tidak  tetap  lainnya 

besarnya  penghasilan  yang  dipotong  pajak  adalah  jumlah  penghasilan  bruto 

dikurangi  dengan  bagian  penghasilan  yang  tidak  dikenai  pemotongan,  yaitu 

sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari, tetapi tidak boleh 

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

dalam hal penghasilan dibayar secara bulanan, lalu dikurangi dengan Penghasilan 

Tidak Kena Pajak yang berlaku.28 Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib 

Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada 

tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :29

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

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasisiwa;

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penerimaan dalam 

bentuk natura dari perusahaan minyak dan gas bumi & pertambangan lainnya;

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

disahkan  Menteri  Keuangan  dan  iuran  Jaminan  Hari  Tua  kepada  badan 

penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemeberi kerja;

d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa 

pun yang diberikan oleh Pemerintah;

27Casavera I, op.cit., h. 123.
 
28Ibid. 

29YB. Sigit Hutomo, op.cit., h. 95. 
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e. Pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;

f. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga 

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

2.2.3 Wewenang Pemungutan atau Pemotongan PPh Pasal 21

Pihak yang wajib melakukan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21 

adalah :

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

pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  yang 

dilakukan  oleh  pegawai  atau  bukan  pegawai.  Pemberi  kerja  yang  wajib 

melakukan  pemotongan  pajak  adalah  orang  pribadi  ataupun  badan  yang 

merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar 

atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan 

nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan 

sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan  yang  dilakukan.  Dalam 

pengertian pemberi  kerja  termasuk juga organisasi  internasional yang tidak 

dikecualikan dari kewajiban memotong pajak.

b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran  lain  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan. 

Bendaharawan  pemerintah  termasuk  bendahara  Pemerintah  Pusat  dan 

Bendahara Pemerintah Daerah. 
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c. Dana  pensiun  atau  badan  lain  yang  membayarkan  uang  pensiun  dan 

pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun, seperti Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT. ASABRI.

d. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau 

pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  jasa  termasuk  jasa 

tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

e. Penyelenggara  kegiatan  yang  melakukan  pembayaran  sehubungan  dengan 

pelaksanaan  suatu  kegiatan.  Penyelenggara  kegiatan  diantaranya  yayasan, 

lembaga,  kepanitiaan,  asosiasi,  perkumpulan,  organisasi  massa,  oraganisasi 

sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3  Substansi  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Pemberian  Insentif  Pajak 

Penghasilan (PPh Pasal 21 Ditanggung Oleh Pemerintah)

2.3.1 Kategori Usaha Tertentu yang Berhak Menerima Insentif 

Kebijakan pemberian  insentif  PPh Pasal  21  Ditanggung Pemerintah  ini 

dibatasi hanya pada sektor-sektor atau kategori usaha tertentu yang telah diatur 

dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  diatur  dalam  Peraturan 

Menteri  Keuangan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  43/PMK.03/2009 

Tentang Pajak  Penghasilan Pasal  21  Ditanggung Pemerintah  Atas  Penghasilan 

Pekerja Pada Kategori Usaha Tertentu Pasal 3, yaitu :

Kategori usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
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a. kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan 

kehutanan;

b. kategori usaha perikanan; dan

c. kategori usaha industri pengolahan,

yang  rinciannya.  Sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  Peraturan  Menteri 

Keuangan  ini  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan 

Menteri Keuangan ini.

Dari tiga sektor usaha itu, ada sekitar 146 kegiatan ekonomi yang fasilitas 

ini, antara lain industri penerbitan, percetakan, dan reproduksi media rekaman.30 

Selain itu, ada industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya. Dalam bidang 

industri  antara  lain  industri  logam,  industri  mesin  dan  perlengkapannya;  serta 

industri  jam,  lonceng,  dan  sejenisnya.  Adapun  di  sektor  pertanian,  ada  usaha 

pertanian tanaman pangan, buah-buahan, perkebunan kelapa sawit, jambu mete, 

tanaman rempah, dan pembibitan.31 

Pada  sektor-sektor  usaha  inilah  yang  dirasa  Pemerintah  berhak  atas 

kebijakan  pemberian  insentif  PPh  Pasal  21  ditanggung  pemerintah,  karena  di 

sektor  ini  banyak  sekali  para  pekerja  yang  mempunyai  gaji  dibawah  Rp 

5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan adanya insentif ini para pekerja di sektor-

sektor  tersebut  dapat  bersaing  daya  beli  sehingga  terpenuhi  kebutuhan 

ekonominya  yang  dengan  pajak  penghasilannya  ditanggung  oleh  Pemerintah 

sehingga penghasilan per bulannya dapat bertambah.  

30Oin, “Insentif Pajak Karyawan Rp 6,5 Triliun”, Kompas, 8 Maret 2009, h. XVII. 
31Ibid. 

34

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Insentif pajak .....  Rani Kartika Utami 



2.3.2 Pekerja yang Berhak Menerima Insentif

Persyaratan bagi pekerja untuk mendapat fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 

21 ditanggung Pemerintah adalah sebagai berikut :32

1. Masa Pajak Februari 2009 sampai dengan Juni 2009 :

a. Jumlah penghasilan bruto diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan 

tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori tertentu.

2.  Masa Pajak Juli 2009 sampai dengan November 2009 :

a. Jumlah penghasilan bruto  diatas  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

dan tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori tertentu.

c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.3.3 Tata Cara Pemberian Insentif dan Pengawasan Pelaksanaanya

Insentif  PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah ini  diberikan kepada para 

pekerja  yang  memenuhi  persyaratan  yang  telah  tersebut  diatas,  dimana 

persyaratan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan  Peraturan 

Menteri  Keuangan  Nomor  43/PMK.03/2009  jo.  Peraturan  Menteri  Keuangan 

Nomor 49/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor  43/PMK.03/2009  Tentang  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Ditanggung 

Pemerintah  Atas  Penghasilan  Pekerja  Pada  Kategori  Usaha  Tertentu,  serta 

peraturan  pelaksananya  yaitu  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor PER-

32Casavera,  Seri  Perpajakan  Indonesia-9,  SPT  Elektronik,  PPh  Pekerja  Ditanggung 
Pemerintah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009 (selanjutnya disingkat Casavera II), h.172. 
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22/PJ/2009 jo.  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  PER-26/PJ/2009 

Tentang Perubahan  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor PER-22/PJ/2009 

Tentang  Pelaksanaan  Pemberian  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Ditanggung 

Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Pemberi Kerja Yang Berusaha Pada 

Kategori Usaha Tertentu. 

Bahwa PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah ini wajib dibayarkan secara 

tunai  pada  saat  pembayaran  penghasilan  oleh  pemberi  kerja  kepada  pekerja, 

sebesar  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  yang  terutang  atas  penghasilan  pekerja. 

Besarnya  PPh  Pasal  21  ditanggung  Pemerintah  yang  diterima  pekerja  adalah 

sebesar  pajak  terutang  berdasarkan  tarif  umum  Undang-undang  Pajak 

Penghasilan,  dimana  penghasilan  tersebut  tidak  termasuk  kenaikan  tarif  pajak 

sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi bagi pekerja yang belum memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Apabila  dalam  pelaksanaan  kewajiban  pemotongan  PPh  21  atas 

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan pemberi kerja memberikan tunjangan 

PPh Pasal 21 kepada pekerja atau menanggung PPh Pasal 21 yang terutang atas 

penghasilan pekerja. Maka, PPh Pasal 21 yang ditunjang atau ditanggung tersebut 

tetap harus diberikan kepada pekerja yang mendapat PPh Pasal  21 ditanggung 

Pemerintah.

2.3.3.1 Pengawasan Pelaksanaannya

Pemberian insentif  ini  diharapkan oleh pemerintah benar-benar  diberikan 

kepada para pekerja yang memang berhak menerima insentif PPh tersebut. Agar 

tujuan  kebijakan  ini  tercapai  dan  tepat  sasaran  maka  diperlukan  pula  suatu 
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pengawasan yang ketat. Apabila dalam pelaksanaan insentif tersebut pemerintah 

tidak melakukan pengawasan yang ketat maka pembengkakan alokasi dana akan 

kemungkinan besar  terjadi  mengingat  besarnya jumlah sektor  yang ditetapkan. 

Oleh  karena  hal  tersebut,  pemerintah  maupun  pemberi  kerja  diharapkan  terus 

memantau  dan  mengawasi  pemberian  insentif  PPh  tersebut  baik  dengan  cara 

melakukan  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  pemberi  kerja  maupun  pemberian 

insentif  PPh  tersebut  hanya  dapat  diberikan  kepada  para  pekerja  yang  telah 

mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam periode bulan Juli sampai 

dengan  bulan  November  2009.  Mekanisme  pelaporan  yang  dilakukan  oleh 

pemberi kerja adalah sebagai berikut :33

1. Pemberi  kerja  wajib  menyampaikan  realisasi  pembayaran  Pajak 

Penghasilan  Pasal  21  Ditanggung  Pemerintah  kepada  Kepala  Kantor 

Pelayanan Pajak dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. 

2. Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah wajib dibuatkan 

Surat  Setoran  Pajak  yang  dibubuhi  cap  atau  tulisan  “PPh  PASAL  21 

DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NO 43/PMK.03/2009” oleh 

pemberi kerja. 

3. Formulir  dan  Surat  Setoran  Pajak  tersebut  dilampirkan  dalam  Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak yang 

sama.

33

http://dudiwahyudi.com/page/3?s=pph, op.cit.
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4. Pemberi  kerja  wajib  memberikan  bukti  pemotongan  Pajak  Penghasilan 

Pasal  21  Ditanggung  Pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-

undangan.

Pemberi kerja wajib memberikan bukti potongan PPh 21 tersebut kepada 

pekerja sehingga dari pemberian bukti potongan tersebut, nantinya pekerja dapat 

mengkreditkan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah tersebut dengan PPh 

wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2009.

Jika  ditemukan  ketidakbenaran  atas  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 

Ditanggung Pemerintah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Penghasilan Pasal 21,  atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 

tersebut  ditagih  kembali  kepada  pemberi  kerja  sesuai  dengan  ketentuan 

perundang-undangan. Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berlaku 

untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Februari 2009 

sampai dengan Masa Pajak November 2009 dan dilaporkan paling lama tanggal 

20  November  2009.  Kewajiban  para  pemberi  kerja  untuk  melaporkan  setiap 

pemberian insentif PPh yang telah diberikan kepada para pekerjanya yang telah 

memenuhi  syarat  sebagai  pekerja  yang  berhak  menerima  insentif  diharapkan 

kebijakan  ini  dapat  dipergunakan  dengan  tepat  pada  sasaran  dan  tujuan 

pemerintah memberikan kebijakan ini.

Pemerintah  dan  DPR tetap  wajib  mengkaji  dan  memastikan  pemberian 

insentif ini tepat sasaran dan dijalankan dengan baik, seraya atas nama keadilan 

stimulus fiskal diberikan kepada yang berhak atas dasar keadilan dan penghargaan 

pada martabat manusia yang setara. Pajak memanglah tetap menyimpan sebuah 
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imperatif yaitu memaksa.Tetapi, memang belum ada instrumen yang lebih baik 

daripada pajak dalam menjawab kemendesakan redistribusi pendapatan di negeri 

ini  di  kala  gejolak  krisis  ekonomi  global  yang  juga  sangat  berpengaruh  bagi 

perekonomian negara. Oleh karenanya, kita sebagai masyarakat yang sadar akan 

pajak  secara  bersama-sama  dengan  Pemerintah  juga  turut  serta  membantu 

jalannya pengawasan terhadap pemungutan pajak agar tercipta keseimbangan hak 

dan kewajiban dari adanya suatu pajak.

BAB III

DAMPAK PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN BAGI PARA 

PEKERJA DAN PERUSAHAAN
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3.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Perpajakan

3.1.1 Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan pertama kali diluncurkan pada tahun 1983, dengan 

perombakan  paling  mendasar,  yaitu  digantikannya  sistem  official  assessment 

menjadi  self  assessment.  Dalam  sistem  baru  ini,  wajib  pajak  diberikan 

kepercayaaan  untuk  melaksanakan  sendiri  kewajiban  pajaknya,  mulai  dari 

menghitung  sendiri  penghasilannya,  menghitung  sendiri  pajak  terutang, 

membayar sendiri pajak yang terutang, dan melaporkan sendiri pajak pemenuhan 

kewajiban pajaknya.

Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia  telah  memfokuskan  pada 

kinerja  perpajakan  mulai  tahun  2003.  Maka,  pada  tahun  2003  dimulailah 

reformasi  perpajakan  dengan  tujuan  penerimaan  negara  dan  memperbaiki 

pelayanannya.  Karena  kinerja  penerimaan  perpajakan  di  Indonesia  tergolong 

masih  rendah  dibandingkan  dengan  pencapaian  di  negara-negara  tetangga. 

Mengingat peranan penerimaan pajak untuk saat ini menjadi begitu penting dalam 

menopang  keberlangsungan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN), 

pemerintah terus melakukan langkah-langkah pembaharuan serta penyempurnaan 

kebijakan dan  administrasi  perpajakan (tax  policy  and administration  reform). 

Beberapa  langkah yang telah  dan  akan terus  dilakukan pemerintah  adalah:  (i) 

program intensifikasi;  (ii) program ekstensifikasi;  dan  (iii) modernisasi  kantor 

pelayanan  pajak  dan  kepabeanan.34 Melalui  pembaharuan  tersebut  diharapkan 

penerimaan  negara  disektor  perpajakan  dapat  tumbuh  lebih  signifikan. 

Peningkatan penerimaan perpajakan tidak terlepas dari faktor ekonomi dan upaya 
34Ibid., h.130. 
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internal.  Reformasi  perpajakan  merupakan  bagian  dari  reformasi  birokrasi, 

dimana fokus reformasi birokrasi adalah peningkatan pelayanan. 

Secara  garis  besar,  reformasi  dibidang  perpajakan  bertujuan  untuk  (1) 

optimalisasi  penerimaan  yang  berkeadilan,  meliputi  perluasan  tax  base dan 

stimulus fiskal;  (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima 

dan  penegakan  hukum  secara  konsisten;  (3) efisisensi  administrasi  berupa 

penerapan sistem dan administrasi handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 

dan  (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang 

tinggi, melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, 

serta pelaksanaan good corporate governance.35 

Reformasi perpajakan merupakan suatu tema yang menarik pada saat ini 

ditengah  berbagai  macam  kebijakan  yang  dikeluarkan  Pemerintah  di  bidang 

perpajakan.  Secara  lebih  lengkap,  Jit  B.S.  Gill  menyatakan,  suatu  sistem 

penerimaan  negara  yang  mengurusi  masalah  pajak  perlu  di  reformasi  dengan 

sedikitnya 4 (empat) alasan utama.36 Pertama, ketika hukum dan kebijakan pajak 

menciptakan potensi peningkatan pajak, jumlah aktual pajak yang mengalir ke kas 

negara tergantung pada efisiensi dan efektivitas administrasi penerimaan negara. 

Kedua, kualitas dari administrasi penerimaan pajak mempengaruhi iklim investasi 

dan pengembangan sektor  swasta.  Ketiga,  administrasi  perpajakan secara rutin 

kerap  muncul  dalam  daftar  teratas  organisasi  dengan  kasus  korupsi  tertinggi. 

Keempat,  reformasi  perpajakan  diperlukan  untuk  memungkinkan  sistem 
35

Ibid., h.131. 
36

http://gsetiyaji.files.wordpress.com/2007/09/jurnal-ekonomi-indonusa.pdf,Evaluasi  
Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia, diakses pada tanggal 05/09/09, pukul 11:23 WIB, dikutip 
dari Jit B.S. Gill, “The Nuts and Bolts of Revenue Administration Reform”, January 2003.
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perpajakan  mengikuti  perkembangan  terbaru  dalam  aktivitas  bisnis  dan  pola 

penghindaran pajak yang semakin canggih. 

Hal  tersebut  telah  diungkapkan  secara  transparan  oleh  Direktur  Jenderal 

Pajak, bahwa pemerintah telah memiliki rincian langkah jangka menengah untuk 

membangun sistem perpajakan yang lebih baik lagi. Dalam berbagai kesempatan 

Dirjen  Pajak  telah  mengemukakan  bahwa  sistem  perpajakan  membutuhkan 

penyempurnaan khususnya reformasi administrasi perpajakan. 

Secara garis besar, reformasi administrasi perpajakan ini diharapkan dapat 

memenuhi tiga tujuan utama :37

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi;

2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi;

3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Ketiga  tujuan  tersebut  diatas  telah  dipilh  menjadi  tujuan  reformasi 

administrasi perpajakan berdasarkan pengkajian yang dilakukan atas kondisi dan 

keberadaan Dirjen Pajak saat ini, serta prioritas yang hendak dicapai dalam jangka 

menengah.  Untuk  keberhasilan  pencapaian  tujuan  diatas,  Dirjen  Pajak  telah 

menyusun sejumlah strategi, antara lain :38

1. Meningkatkan kepatuhan;

2. Menangkal ketidakpatuhan;

3. Meningkatkan citra;

37

Ibid. 
38

Ibid. 
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4. Mengembangkan administrasi modern;

5. Meningkatkan produktivitas aparat.39

Reformasi  Administrasi  Perpajakan  merupakan  suatu  program  jangka 

menengah (3-5 tahun) yang telah direncanakan oleh pemerintah, program ini telah 

digulirkan oleh Dirjen Pajak sejak tahun 2001.  Dari  tahun itulah Dirjen Pajak 

telah  memulai  beberapa  langkah  administrasi  yang  menjadi  landasan  bagi 

terciptanya  administrasi  perpajakan  yang  modern,  efisien,  dan  dipercaya  oleh 

masyarakat  demi  meningkatkan  penerimaan  negara  dan  menghindari 

penyelewengan kewenangan aparat perpajakan dalam pemungutan pajak.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dirjen Pajak diantaranya adalah 

kampanye sadar dan peduli pajak baik secara langsung maupun tidak langsung 

melaui  iklan  dan  media  massa,  pembangunan  kantor  wilayah  dan  kantor 

pelayanan pajak wajib percontohan, penerapan teknologi informasi terkini dalam 

pelayanan perpajakan (on-line payment, e-SPT, e-filing, e-registration, dan Sistem 

Administrasi  Perpajakan), serta pengembangan bank data dengan bekerja sama 

dalam pertukaran  informasi  antar  instansi  tertentu  serta  pengembangan  sistem 

informasi. 

Pada tahun 2008 pemerintah juga menempuh kebijakan  law enforcement 

dan  sunset  policy.  Kebijakan  law  enforcement lebih  diarahkan  untuk 

mengungkapkan tindak pidana di bidang perpajakan melalui kegiatan penyidikan. 

Sedangkan  kebijakan  sunset  policy dilakukan  dengan  memberikan  beberapa 

39Ibid., dikutip dari  I Made Gde Erata (2004), “Moderinisasi Perpajakan”, Seminar 
Sehari Perubahan UU KP, PPh dan PPN, Multi Utama Development, Juli 2004.  
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keringanan kepada wajib pajak yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan 

kewajibannya dalam membayar Pajak Penghasilan.

Pada  tahun  2009,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  berupa  insentif 

perpajakan yang termasuk didalamnya adalah kebijakan pemberian Insentif PPh 

(PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah), kebijakan untuk penguatan sektor riil, dan 

pemberian stimulus fiskal, perlindungan sosial, dan penyerapan tenaga kerja dan 

infrastruktur. Kebijakan insentif perpajakan berupa penurunan tarif PPh badan dan 

PPh perorangan, kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak), keringanan PPh 

untuk  sektor/daerah  tertentu,  harmonisasi  tarif  Barang  Mewah  (BM)  dan 

FTA/EPA, serta penurunan PPnBM produk elektronik tertentu.

Program  Reformasi  Administrasi  Jangka  Menengah  yang  bersifat 

komprehensif  dan  mencakup  semua  operasi  sistem  perpajakan  yang  telah 

dicanangkan oleh pemerintah pada akhirnya diharapkan akan membawa dampak 

positif serta bersifat  sustainable.40 Meskipun modernisasi sistem ini memerlukan 

suatu  biaya  yang  tidak  sedikit  serta  fasilitas  dan  sarana  prasarana  yang  baru 

sehubungan dengan pemanfaat teknologi informasi yang cukup luas, penggunaan 

teknik  dan  metode  baru  untuk  menggali  potensi  pajak  dari  semua  bidang. 

Pengeluaran biaya ini sama halnya dengan kebijakan-kebijakan fiskal pemerintah 

yang menggunakan dana stimulus fiskal dengan dana yang cukup besar pula demi 

menggali  penerimaan  negara,  terutama  penerimaan  negara  yang  berasal  dari 

sektor perpajakan.

3.1.2 Fasilitas-Fasilitas yang Diberikan Pemerintah Melalui UU PPh
40Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan, op.cit., h.195. 

44

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Insentif pajak .....  Rani Kartika Utami 



Pada tanggal 23 September 2008, Dirjen Pajak bersama DPR telah berhasil 

menyelesaikan  UU  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan,  yang 

merupakan  perubahan  keempat  dari  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan. 

Amandemen UU PPh ini dilatarbelakangi pesatnya perkembangan sosial ekonomi 

sebagai  hasil  pembangunan  nasional  dan  globalisasi  serta  reformasi  dan 

amandemen  dilaksanakan  guna  meningkatkan  fungsi  dan  peranannya  dalam 

rangka  mendukung  kebijakan  pembangunan  nasional,  khususnya  di  bidang 

ekonomi. Prinsip-prinsip kebijakan serta fasilitas dalam UU PPh, diantaranya :41

1. Perubahan Umum  

Perubahan  Umum ini  mencakup  efisiensi  administrasi  dilakukan  dengan 

penyederhanaan yang salah satunya ditujukan kepada pemotongan PPh Pasal 23 

bagi Wajib Pajak pemberi jasa tertentu seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 

21. Selain melalui efisiensi administrasi adalah dengan optimalisasi penerimaan 

negara dengan diaturnya mengenai imbalan bunga, penjualan hak pertambangan, 

surplus Bank Indonesia, dan pembedaan tarif dengan kepemilikan Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP). 

Kemudian dengan prinsip keadilan melalui insentif bagi Wajib Pajak yang 

ikut menjalankan fungsi penyediaan barang publik dengan memberikan legitimasi 

bagi pengeluaran tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto. Perlakuan sama 

atas kegiatan usaha berbasis syariah seperti bank syariah dan lembaga keuangan 

syariah lain dengan kegiatan usaha, bank serta lembaga keuangan konvensioanal, 

41Ibid., h. 210. 
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penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah ditegaskan sebagai obyek pajak 

sama dengan kegiatan lainnya.

2. Fasilitas Bagi Perusahaan 

Bagi Wajib Pajak badan terdapat beberapa fasilitas yang dapat mendorong 

peningkatan daya saing Indonesia dalam bidang investasi. Fasilitas yang diberikan 

dalam UU PPh No. 36 tahun 2008 ini diantaranya adalah diturunkannya tarif bagi 

Wajib Pajak badan dari tarif progresif maksimal 30% (tiga puluh persen) menjadi 

tarif  tunggal  28% (dua puluh delapan persen) pada tahun 2009 dan 25% (dua 

puluh lima persen) pada tahun 2010. Tarif  PPh ini  masih dapat dikurangi lagi 

sebesar 5% (lima persen) apabila Wajib Pajak badan tersebut merupakan Wajib 

Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% 

(empat puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang disetor diperdagangkan di 

bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya.

3. Fasilitas Bagi UMKM

Golongan  usaha  kecil  mikro  juga  diberikan  fasilat  yang  menarik  berupa 

dicount 50% (lima puluh persen) atas tarif PPh Wajib Pajak badan dalam negeri 

untuk penhasilan bruto sampai dengan Rp 4,8 (empat koma delapan) miliar. Yang 

termasuk golongan tesebut adalah Wajib Pajak yang peredaran brutonya sampai 

dengan Rp 50 (lima puluh) miliar per tahun. Fasilitas ini merupakan penyeimbang 

fasilitas yang selama ini hanya dinikmati golongan ekonomi kuat dan sekaligus 

mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan UMKM akibat penerapan tarif 

tunggal PPh badan.

4. Fasilitas Bagi Orang Pribadi
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Dalam  ketentuan  UU  PPh  amandemen  keempat  ini  Wajib  Pajak  orang 

pribadi  memperoleh beberapa fasilitas  pajak yang tergolong lebih  banyak dari 

fasilitas  yang diberikan ke sektor lainnya, antara lain berupa fasilitas penurunan 

tarif PPh, Insentif PPh (PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah), kenaikan batasan 

PTKP,  penurunan  tarif  deviden,  dan  penetapan  angsuran  untuk  pengusaha 

tertentu.  Dengan adanya fasilitas  tersebut  diharapkan  tax saving yang dimiliki 

dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup,  meningkatkan  daya  beli 

serta meningkatkan modal usaha bagi Wajib Pajak tersebut.

Besaran  tarif  pajak  yang  diterapkan  atas  Penghasilan  Kena  Pajak  yang 

diatur dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2008, adalah bagi :

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

- Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 

tarif pajaknya sebesar 5% (lima persen).

- Penghasilan di  atas  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta  rupiah)  sampai 

dengan  Rp  250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah),  tarif 

pajaknya sebesar 15% (lima belas persen).

- Penghasilan di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah), tarif pajaknya 

sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- Penghasilan  di  atas  Rp  500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah),  tarif 

pajaknya sebesar 30% (tiga puluh persen).

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% 

(dua puluh delapan persen).
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Rincian batasan PTKP per tahun yang dapat menjadi pengurang bagi Wajib 

Pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :42

1. Rp 15.840.000.00  (lima  belas  juta  delapan ratus  empat  puluh  ribu  rupiah) 

untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

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

Wajib Pajak yang kawin;

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

tamabahan  untuk  seorang  istri  yang  penghasilannya  digabung  dengan 

penghasilan suami;

4. 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 

tiga orang untuk setiap keluarga.

Beragam fasilitas-fasilitas  yang diberikan pemerintah tersebut  diharapkan 

dapat  tepat  pada  sasarannya  dan  benar-benar  dimanfaatkan  secara  bijaksana 

sehingga pengorbanan yang berupa tax expenditure dapat menjadi pendorong bagi 

perekonomian,  baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta  dapat 

meningkatkan tax saving yang diperoleh bagi Wajib Pajak.

3.2 Insentif  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Sebagai  Salah  Satu  Kebijakan 

Pemerintah

3.2.1 Faktor Pendorong Pemerintah Dalam Pemberian Suatu Kebijakan

42Ibid., h. 217. 

48

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Insentif pajak .....  Rani Kartika Utami 



Sejak  terjadinya  krisis  keuangan  pada  tahun  1997/1998  yang  menerpa 

perekonomian  nasional,  telah  banyak  terjadi  perubahan  dalam  berbagai  aspek 

kehidupan masyarakat terutama di dalam segi ekonomi. Karena krisis tidak hanya 

melanda dalam segi  ekonomi.  Namun,  krisis  juga melanda dalam segi  politik, 

sosial,  dan  keamanan  yang  semakin  mendorong  keterpurukan  dalam 

perekonomian Indonesia yang dampaknya masih bisa dirasakan sampai sekarang. 

Yang  menjadi  penyebab  diantaranya  adalah  masih  tingginya  risiko  untuk 

melakukan investasi di Indonesia yang disebabkan oleh banyaknya konflik politik 

dan  sosial  yang  penanganannya  terbengkalai,  kegagalan  dalam  memberikan 

jaminan  kepastian  dan  keamanan,  serta  proteksi  hukum  terhadap  investasi. 

Dimana  sesungguhnya  investasi  merupakan  peluang  besar  bagi  penyelamatan 

perekonomian negara.

Gejolak  krisis  ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia  tentunya  berakibat 

langsung  pada  perekonomian  masyarakat  di  dalamnya.  Akibat  yang  dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat adalah meningkatnya harga umum kebutuhan 

pokok yang terkait dengan pengurangan subsidi di dalam APBN. Hal inilah yang 

nantinya akan menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat apabila pemerintah 

tidak dengan cepat melakukan penyehatan perekonomian. 

Masa reformasi yang semakin menguat dalam diri masyarakat menuntut 

adanya  perbaikan  secara  menyeluruh,  terutama  elemen  pemerintahan  yang 

dianggap lambat, tidak tanggap, dan cenderung menyelewengkan wewenang yang 

dimilikinya. Perbaikan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah pada periode ini 

adalah mulai mengusung pola kebijakan yang transparan dan akuntabel sampai 
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dengan pembenahan dan penataan kembali birokrasi, sebagai langkah penyehatan 

perekonomian  dan  pengurangan  dampak  adanya  krisis  yang  dirasakan  oleh 

masyarakat.

Kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  dalam  pengurangan  dampak 

adanya  krisis  salah  satunya  dalam  bentuk  kebijakan  fiskal.  Kebijakan  fiskal 

merujuk  pada  kebijakan  yang dibuat  pemerintah  untuk  mengarahkan  ekonomi 

suatu negara melalui  pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak)  pemerintah.43 

Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.44 Disamping itu, 

strategi  utama  yang  harus  ditempuh  oleh  pemerintah  untuk  keluar  dari  krisis 

adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan.45 Kepercayaan merupakan faktor 

sentral di bidang ekonomi pada umumnya, demikian pula secara khusus dalam 

pengelolaan kebijakan fiskal.46 

Kepercayaan utamanya dibutuhkan untuk memulihkan iklim investasi agar 

lebih kondusif, karena dengan adanya kepercayaan dari investor baik dari dalam 

maupun  luar  negeri  untuk  berinvestasi  di  Indonesia,  maka  sangat  membantu 

penyehatan  perekonomian  dalam  masa  krisis.  Namun,  suatu  kepercayaan  di 

bangun  dari  adanya  suatu  keberhasilan  dalam  stabilisasi,  harmonisasi,  dan 

normalisasi  politik,  sosial  dan  keamanan  yang  amat  penting  artinya  bagi 

stabilisasi dan normalisasi ekonomi suatu negara. 

43http://shellyhuzaynah.wordpress.com/2009/03/10/pengaruh-kebijakan-fiskal-dalam-  
perekonomian/, diakses pada tanggal 26/11/09, pukul 9:53 WIB. 
44

Ibid. 
45

Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan, op.cit., h. 109.
46

Ibid.
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3.2.1.1  Insentif Pajak Penghasilan dan Problematika Kebijakan Mengatasi 

Dampak Krisis Global

Pada pertengahan tahun 2008, ekonomi dunia tengah berada dalam kondisi 

ketidakpastian.  Dengan memburuknya perekonomian yang terjadi  secara terus-

menerus, dunia tengah menuju kepada resesi. Kondisi ekonomi dikatakan resesi 

jika laju pertumbuhan ekonomi stagnan dalam dua kuartal secara berturut-turut.47 

Jika  terus  berlanjut  dan  tanpa  arah  kebijakan  ekonomi  yang  jelas  secara 

sistematik, resesi ekonomi global yang tengah berlangsung berpotensi melahirkan 

stagflasi,  yakni  suatu  momentum  ekonomi  di  mana  pertumbuhan  stagnan, 

sementara  tekanan  inflasi  tinggi.48 Dan  tidak  ada  satu  negara  pun  di  dunia, 

termasuk Indonesia, yang tidak terkena dampak dari adanya krisis ekonomi dunia 

tersebut yang biasa disebut sebagai krisis ekonomi global.

Krisis ekonomi global ini pada awalnya dipicu oleh gejolak finansial di 

Amerika Serikat (AS) akibat kasus  subprime mortgage pada pertengahan tahun 

2007.49 Dalam  hal  ini,  sebagian  analis  percaya  bahwa  krisis  finansial  di  AS 

merupakan  buah  dari  kebijakan  Amerika  Serikat  sendiri.  Amerika  Serikat 

mengalami defisit ganda yang semakin melebar, yakni pada anggaran belanja dan 

neraca pembayaran. Sementara di Asia khususnya terjadi surplus. Dua keadaan 

inilah yang mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan ekonomi global yang tidak 

47Ibid., h.141.
48

Ibid. 
49

Ibid. 
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terselesaikan dalam satu dekade. Ditambah dengan kenaikan harga minyak dunia 

sejak tahun 2005 yang menyebabkan ancaman inflasi global semakin tinggi.

Secara umum, fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya masih cukup 

kuat  menghadapai  gejolak  finansial  ini.  Mengingat  krisis  ekonomi  global  ini 

semakin lama semakin memburuk dan belum tahu kapan dapat berakhir, sebagai 

daya antisipasi Pemerintah, ada dua sektor yang perlu mendapat perhatian lebih, 

yakni  APBN dan  sektor  finansial.  Sektor  APBN merupakan  sektor  terpenting 

untuk mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang disebabkan 

terjadinya turbulensi dan krisis ekonomi global yang semakin mendalam melalui 

perubahan  APBN  yang  lebih  awal  dilakukan  oleh  Pemerintah.  yaitu  demi 

mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengurangi pengangguran dan 

kemiskinan.

Dalam  perkembangannya  suatu  kebijakan  Pemerintah  sejalan  dengan 

meningkatnya  penerimaan  perpajakan.  Hal  ini  ditandai  dengan  masih 

signifikannya pertumbuhan penerimaan pajak dalam APBN 2009, yaitu sekitar 

20% (dua puluh persen). Untuk menjaga sustainabilitas APBN 2009, Pemerintah 

telah  mempersiapkan  serangkaian  kebijakan  diantaranya  adalah  insentif 

perpajakan, kebijakan untuk penguatan sektor riil, dan pemberian stimulus fiskal, 

perlindungan  sosial,  dan  penyerapan tenaga  kerja  dan  infrastruktur.  Kebijakan 

insentif  perpajakan  berupa  penurunan  tarif  PPh  badan  dan  PPh  perorangan, 

kenaikan  PTKP  (Pendapatan  Tidak  Kena  Pajak),  keringanan  PPh  untuk 

sektor/daerah  tertentu,  harmonisasi  tarif  harmonisasi  tarif  Barang  Mewah  dan 

FTA/EPA, serta penurunan PPnBM produk elektronik tertentu.
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Pada tahun 2009 ini Pemerintah telah menyampaikan paket stimulus fiskal 

dengan  nominal  yang  sangat  besar.  Paket  stimulus  tersebut  dalam  bentuk 

penurunan baban pajak bagi wajib pajak (tax cut) dan alokasi belanja (goverment 

expenditure),  khususnya  belanja  subsidi  kepada  rumah  tangga  dan  belanja 

infrastruktur. Substansi paket stimulus ini memang bukan merupakan kebijakan 

baru  sama  sekali,  seperti  penurunan  tarif  PPh  wajib  pajak  perorangan  atau 

perusahaan  dan  kenaikan  pendapatan  tidak  kena  pajak  (PTKP).  Kebijakan  ini 

adalah hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam UU 

Pajak Penghasilan (PPh). 

Demikian juga dengan berbagai macam subsidi pajak (pajak ditanggung 

pemerintah)  telah  tertuang  dalam  UU  tentang  APBN  2009.  Namun,  karena 

pelaksanaannya  pada  tahun  2009,  dimana  pada  tahun  ini  bersamaan  dengan 

terjadinya  krisis,  pengurangan  beban  pajak  tersebut  tergolong  stimulus  fiskal. 

Tambahan  belanja  untuk  infrastruktur  dan  berbagai  macam  subsidi  tergolong 

kebijakan  baru  dan  merupakan  stimulus  fiskal.  Bentuk  dan  komposisi  dari 

stimulus  fiskal  secara  garis  besar  terdiri  atas  dua  sumber,  yakni  pengurangan 

beban pajak dan tambahan belanja (increased spending). 

Desain  kebijakan  stimulus  fiskal  dilakukan  melalui  tiga  tujuan.  (1) 

mempertahankan  dan/atau  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  untuk  dapat 

menjaga laju pertumbuhan konsumsi diatas 4,5 % (empat koma lima persen), (2) 

mencegah PHK dan meningkatkan daya tahan dan daya saiang usaha menghadapi 

krisis ekonomi dunia, dan (3) menambah belanja infrastruktur padat karya.50 

50

Ibid., h. 147.
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Tujuan  stimulus  fiskal  ini  masih  menyisakan  problematika  dalam 

prakteknya salah satunya mengenai PHK, dimana di satu sisi pengurangan jumlah 

tenaga  kerja  adalah  solusi  untuk  menekan  biaya  produksi,  di  sisi  lain  PHK 

membawa dampak sosial  yang berpotensi  memicu instabilitas.  Pada  saat  yang 

sama, perlambatan ekonomi dikurangi dampaknya dengan menaikkan permintaan 

agregat, yang salah satu caranya dengan meningkatkan daya beli individu. 51

APBN 2009 memang direncanakan serta didesain oleh Pemerintah dengan 

tujuan  utama  untuk  mengantisipasi  dampak  krisis  ekonomi  global.  Secara 

keseluruhan  setiap  perencanaan  APBN  tetap  membutuhkan  instrumen  hukum 

maupun  keuangan  yang  sampai  sekarang  dirasa  belum  memadai.  Untuk 

mengantisipasi  krisis  ekonomi  yang  lebih  serius,  dalam Pasal  23  UU tentang 

APBN  2009  dan  Penjelasan-nya  telah  diberikan  payung  hukum  untuk 

mengantisipasi keadaan darurat sebagai dampak krisis ekonomi global :52

Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- Penurunan  pertumbuhan  ekonomi  di  bawah  asumsi  dan  deviasi  asumsi 

ekonomi  makro  lainnya  yang  menyebabkan  turunnya  pendapatan  negara, 

dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan;

- Kenaikan biaya utang, khususnya imbalan hasil surat berharga negara, secara 

signifikan; dan/atau

51

http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/ekonomi-bisnis/3348-insentif-pph-dan-
problematika-kebijakan-atasi-krisis.html,  Insentif  PPh  Dan  Problematika  Atasi  Krisis,  diakses 
pada tanggal 24/08/09, pukul 17:26 WIB.

52Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan, op.cit., h.144.  
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- Krisis  sistematik  dalam  sistem  keuangan  dan  perbankan  nasional  yang 

membutuhkan tambahan dana penjaminan perbankan dan lembaga keuangan 

bukan bank (LKBB).

Pemerintah, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu 1 x 24 

jam, dapat melakukan langkah-langkah berikut :

- pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi 

pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2009;

- pergeseran anggaran belanja antarprogram, antarkegiatan, dan/atau antarjenis 

belanja dalam satu kementerian negara/lembaga dan/atau antara kementerian 

negara/lembaga;

- penghematan belanja negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap 

menjaga sasaran program/kegiatan prioritas yang tetap harus tercapai;

- penarikan pinjaman siaga dari kreditor bilateral mauapun multilateral;

- penerbitan  Surat  Berharga  Negara  melebihi  pagu  yang  ditetapkan  dalam 

APBN tahun yang bersangkutan.

- Pemerintah menyampaikan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud 

pada  Ayat  (1)  dalam  Laporan  Semester  I  Pelaksanaan  APBN  dan/atau 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal  23 ini  merupakan panduan untuk penanggulangan krisis 

dari  sisi  kebijakan  fiskal.  Penanggulangan  suatu  krisis  ekonomi  memerlukan 

tindakan  yang  cepat  dan  respon  cepat  dari  kebijakan  fiskal.  Dengan  adanya 
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ketentuan dalam UU APBN 2009 diatas, diharapkan suatu kebijakan fiskal akan 

dapat  dilakukan  dengan  cepat  dan  tepat  serta  tanpa  prosedural  yang  sering 

memakan waktu. Sehingga suatu kebijakan akan lebih mudah, cepat, dan tepat 

dalam  hal  penerimaannya  kepada  para  pihak  atau  suatu  sektor  tertentu  yang 

berhak atas suatu kebijakan tersebut. 

Disamping itu suatu program stimulus fiskal yang telah didesain Pemerintah 

tersebut  memerlukan  suatu  biaya  yang  besar,  oleh  karena  itu  pemanfaatannya 

harus tepat sasaran dan benar-benar diserap dengan baik agar biaya stimulus yang 

dikeluarakan Pemerintah tidak sia-sia dan benar-benar memberikan manfaat yang 

besar untuk peningkatan perekonomian masyarakat.       

3.3  Dampak  Pemberian  Insentif  PPh  (  PPh  Pasal  21  Ditanggung  Oleh 

Pemerintah)          

Setiap  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  pasti  menimbulkan 

reaksi  positif  dan  negatif  baik  dari  setiap  pihak  yang  diberi  hak  untuk 

mendapatkan manfaat dari suatu kebijakan maupun dari pihak luar. Pertama kali 

diberlakukannya kebijakan pemerintah mengenai insentif pajak penghasilan (PPh 

Pasal  21  Ditanggung  Pemerintah)  banyak  pihak  yang  mendukung  maupun 

menolak adanya kebijakan tersebut dengan berbagai alasan masing-masing. Suatu 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada intinya pasti bertujuan untuk 

kebaikan  dan  kesejahteraan  bagi  penikmatnya.  Namun,  suatu  kebijakan  tetap 

dapat  menimbulkan  konsekuensi  positif  maupun  negatif  yang  kesemuanya 

bergantung pada mekanisme serta pengawasan pemberian kebijakan tersebut agar 
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dapat  dipergunakan  bagi  pihak  yang  memang  diberi  hak  untuk  menghindari 

penyalahgunaan kebijakan.

Kebijakan pemerintah melalui pemberian Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung 

Pemerintah bagi para pekerja di kategori usaha tertentu ini telah disahkan oleh 

pemerintah  pada  bulan  Februari  2009,  namun  pelaksanaannya  baru  dilakukan 

pada bulan Maret 2009. Program yang juga dinamakan Program Stimulus Fiskal 

Pemerintah dikarenakan dana yang digunakan untuk kebijakan pemberian insentif 

PPh  ini  merupakan  bagian  dari  dana  stimulus  fiskal  tahun  2009.  Pemberian 

Insentif  PPh  ini  melibatkan  banyak  pihak,  mulai  dari  Pemerintah  sebagai 

pemangku kebijakan, perusahaan sebagai pemberi kerja, dan para pekerja sebagai 

sasaran pemberian insentif. Ketiga elemen ini harus terus besinergi supaya bisa 

menyerap  stimulus  pajak  ini  sesuai  target  yang  telah  direncanakan  oleh 

pemerintah. Kebijakan pemerintah ini juga diharapkan membawa dampak positif 

bagi para pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaannya.

3.3.1 Bagi Para Pekerja

Pekerja  merupakan  pihak  yang  menjadi  sasaran  pemberian  Insentif  PPh 

dengan syarat para pekerja memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan 

Menteri  Keuangan   Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  43/PMK.03/2009  jo. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 Tentang Pajak Penghasilan 

Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Pada Kategori Usaha 

Tertentu,  serta  peraturan pelaksananya yaitu  Peraturan Direktur  Jenderal Pajak 
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Nomor PER-22/PJ/2009 jo.  Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  PER-

26/PJ/2009 Tentang Perubahan  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

22/PJ/2009 Tentang  Pelaksanaan  Pemberian  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 

Ditanggung  Pemerintah  Atas  Penghasilan  Pekerja  Pada  Pemberi  Kerja  Yang 

Berusaha  Pada Kategori  Usaha Tertentu.  Insentif  ini  diberikan kepada pekerja 

yang pada intinya bertujuan demi kesejahteraan serta peningkatan kualitas hidup 

ditengah  badai  krisis  ekonomi  global  yang  juga  berdampak  pada  negara 

Indonesia.

Insentif  ini  diharapkan  mencapai  sasaran  sesuai  target  pemerintah,  dan 

membawa dampak positif bagi para pekerja, diantaranya :

- meningkatkan  daya  beli  terhadap suatu barang atau  jasa  untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup.

- meningkatkan  pendapatan  pekerja,  karena  beban pajak  yang terutang telah 

ditanggung oleh Pemerintah.

- mengurangi angka pengangguran karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

oleh perusahaan atau pemberi kerja.

- meningkatkan kesadaran para pekerja terhadap mekanisme perpajakan melalui 

kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

3.3.2 Bagi Perusahaan

Perusahaan  merupakan  elemen  penting  dalam  pelaksanaan  pemberian 

Insentif  PPh  ini,  karena  perusahaan  merupakan  pemberi  kerja  yang  memiliki 

kewenangan  dalam  pemungutan  maupun  pemotongan  PPh  terhadap  para 
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pekerjanya. Jika pemberi kerja tidak serius dalam pelaksanaan pemberian insentif 

PPh maka kebijakan ini tidak akan diserap atau dinikmati secara maksimal oleh 

pekerja sebagai sasaran utama pemberian kebijakan ini.

Pada awal  pelaksanaannya,  kebijakan ini  tidak berjalan maksimal  karena 

penyerapan kebijakan ini masih sangat rendah. Rendahnya penyerapan kebijakan 

ini disebabkan oleh berberapa faktor, diantaranya :

- masih banyak para pemberi kerja masih sulit mengerjakan admnistrasi pajak 

para pekerjanya.

- kekhawatiran  para  pemberi  kerja  atau  perusahaan  bahwa  insentif  PPh  21 

hanya  diberikan  pada  tahun  2009  saja  dan  tidak  berlanjut  tahun  depan, 

nantinya  akan  menimbulkan  protes  para  pekerja  karena  gajinya  kembali 

dipotong PPh Pasal 21.53

- bahwa  untuk  mendapatkan  fasilitas  insentif  PPh  ini,  perusahaan  wajib 

membuka data tentang jumlah karyawan, besaran gaji, dan termasuk siapa saja 

pekerja tang telah memiliki NPWP, dimana hal tersebut biasanya merupakan 

rahasia perusahaan sendiri.54     

 Rendahnya  penyerapan  tersebut  menimbulkan  reaksi  pemerintah  untuk 

terus melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada para pemberi kerja atau perusahaan 

maupun  para  pekerja  terkait  fasilitas  insentif  tersebut.  Pemerintah  tidak  ingin 

dirugikan  atas  rendahnya  peyerapan  insentif  PPh,  karena  pemerintah  telah 

menggelontorkan dana triliunan dari dana stimulus fiskal yang telah dicanangkan 

53http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=6774&q=dtp&hlm=4  , 
diakses pada tanggal 18/11/2009, pukul 11:10 WIB. 
54

Ibid. 
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pada  tahun  2009,  sehingga  dana  tersebut  dapat  dimanfaatkan  dengan  sebaik-

baiknya dan memenuhi tujuannya.

Pada dasarnya pemberian insentif PPh ini berdampak positif bagi pemberi 

kerja yaitu pemberi kerja dapat memanfaatkannya untuk menambah pendapatan 

pekerjanya, karena dengan insentif ini pendapatan pekerja akan naik karena tidak 

lagi  dipotong  PPh  Pasal  21  tanpa  pemberi  kerja  harus  menaikkan  gaji 

karyawannya, dengan hal itu pula pekerja dapat mengurangi angka PHK dalam 

perusahaannya dikarenakan para pekerja meminta pendapatannya dinaikkan. 

Jika kebijakan ini  benar-benar dimaknai dampaknya secara positif  serta 

tujuannya, maka semua tujuan dari pemerintah tersebut pasti akan terwujud, pada 

nantinya  pengusaha  akan  diuntungkan,  kebijakan  pemerintah  dapat  terealisasi 

secara  maksimal,  dan  pekerja  menerima  insentif.  Perusahaan  pun  tidak  perlu 

terlalu khawatir terhadap pelaksanaan lanjutan program stimulus fiskal ini, karena 

pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan program stimulus fiskal akan 

tetap dilanjutkan pada tahun 2010 untuk proses pemulihan ekonomi yang terpukul 

oleh krisis keuangan global.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh uraian  permasalahan dari bab-bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat saya ambil dalam penulisan skripsi ini :

1. Suatu  kebijakan  pemerintah  harus  didasarkan  pada  ketentuan  perundang-

undangan  agar  kebijakan  dapat  dilaksanakan  dengan  adil,  merata,  dan 

mempunyai  kepastian  hukum.  Pemberian  Insentif  PPh  (PPh  Pasal  21 

Ditanggung  Pemerintah)  mempunyai  persyaratan  khusus  mengenai  besaran 

gaji  para  pekerja  yang  berhak  mendapatkan  insentif  dan  kategori  usaha 

tertentu yang menjadi sasaran pemberian insentif. Persyaratan ini telah diatur 

melalui peraturan Dirjen Pajak dan peraturan Menteri Keuangan, diantaranya:
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Kategori usaha tertentu yang berhak mendapatkan insentif PPh :

a. kategori usaha pertanian termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, 

dan kehutanan;

b. kategori usaha perikanan; dan

c. kategori usaha industri pengolahan,

Persyaratan bagi pekerja untuk mendapat fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 

ditanggung Pemerintah:

- Masa Pajak Februari 2009 sampai dengan Juni 2009 :

a.  Jumlah  penghasilan  bruto  diatas  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak 

(PTKP) dan tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b.  Bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori tertentu.

- Masa Pajak Juli 2009 sampai dengan November 2009 :

a. Jumlah  penghasilan  bruto  diatas  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak 

(PTKP) dan tidak lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Bekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori tertentu.

c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kebijakan pemerintah melalui pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung 

pemerintah ini bersifat non-diskriminasi karena pemerintah telah memberikan 

batasan  pada  kategori-kategori  usaha  tertentu  serta  batasan  penghasilan 

pekerja  yang  berhak  atas  insentif  PPh  tersebut  yang  telah  diatur  dalam 

Peraturan  Menteri  Keuangan  dan  Peraturan  Dirjen  Pajak.  Hal  ini  sesuai 

dengan  asas-asas  pajak  yaitu  keadilan  dan  persamaan  (equality),  bahwa 
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pemberian  insentif  ini  seimbang  dengan  penghasilan  yang  dinikmati  oleh 

pekerja.

2. Kebijakan  Pemerintah  dalam pemberian  insentif  PPh  Pasal  21  ditanggung 

Pemerintah  merupakan  kebijakan  baru  yang  diluncurkan  pemerintah  pada 

awal  tahun  2009.  Kebijakan  ini  diambil  oleh  pemerintah  dalam  rangka 

mengatasi  problematika  dampak  krisis  keuangan  global.  Suatu  kebijakan 

pemerintah pastilah menimbulkan reaksi positif maupun negatif dari berbagai 

kalangan  termasuk  para  pihak  yang  menjadi  sasaran  pemberian  kebijakan 

yaitu para pekerja sebagai pihak yang mempunyai hak untuk mendapatkan 

insentif dan pemberi  kerja atau perusahaan yang berkewajiban memberikan 

insentif  kepada  para  pekerja  yang  mempunyai  hak  atas  insentif  tersebut. 

Namun, pada dasarnya suatu kebijakan pemerintah pastilah bertujuan positif 

untuk kesejahteraan penikmatnya.

Dampak pemberian insentif PPh bagi pekerja, diantaranya :

- meningkatkan daya beli terhadap suatu barang atau jasa untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup.

- meningkatkan pendapatan pekerja, karena beban pajak yang terutang telah 

ditanggung oleh Pemerintah.

-   mengurangi angka pengangguran karena Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) oleh perusahaan atau pemberi kerja.

- meningkatkan  kesadaran  para  pekerja  terhadap  mekanisme  perpajakan 

melalui kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
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Sedangkan  dampak  positif  bagi  pemberi  kerja  yaitu  pemberi  kerja  dapat 

memanfaatkannya  untuk  menambah  pendapatan  pekerjanya,  karena  dengan 

insentif ini pendapatan pekerja akan naik karena tidak lagi dipotong PPh Pasal 

21 tanpa pemberi kerja harus menaikkan gaji karyawannya, dengan hal itu pula 

pekerja dapat mengurangi angka PHK dalam perusahaannya dikarenakan para 

pekerja meminta pendapatannya dinaikkan.

4.2 Saran 

1. Substansi  suatu  kebijakan  pemerintah  harus  didasarkan  pada  ketentuan 

perundang-undangan agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan adil, merata, 

dan mempunyai kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum melalui 

ketentuan  perundang-undangan  diharapkan  mekanisme  suatu  kebijakan 

pemerintah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya.

2. Dengan adanya masalah kurangnya penyerapan pemberian insentif PPh ini 

dikarenakan masih minimnya pemberi kerja atau perusahaan menggunakan 

fasilitas kebijakan insentif PPh bagi para pekerjanya. Pemerintah sebaiknya 

lebih mengedepankan pentingnya dialog dan kesepakatan antara pemerintah 

dan  pengusaha  terlebih  dahulu  untuk  fokus  pemberian  kebijakan  kepada 

sektor usaha mana saja yang dirasa pantas mendapatkan fasilitas insentif PPh 

ini. Dengan adanya kesepakatan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi 

para pemberi  kerja  atau  perusahaan mengeluarkan aspirasinya  agar  terjadi 

keselarasan antara tujuan pemerintah dengan pemberi kerja. Pada akhirnya 
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pemberian insentif  tersebut  dapat  dilaksanakan dengan baik sesuai  dengan 

maksud dan tujuannya. 
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