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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pajak merupakan aspek penting dalam sistem keuangan negara.Di negara-

negara maju maupun berkembang, pendapatan negara melalui sektor perpajakan 

selalu menjadi bagian sektor utama penerimaan negara yang terbesar.Indonesia 

termasuk negara berkembang yang memiliki penerimaan negara paling besar dari 

sektor pajak.Menurut Prof. Dr.P.J.A.  Adriani, seorang warga Indonesia yang 

pernah menjabat sebagai guru besar hukum pajak di Universitas  Amsterdam, 

mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan 

tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan 

tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo,2009:2). 

Pajak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara pribadi 

maupun badan yang disebut sebagai hukum pajak (hukum fiskal). Hukum pajak 

merupakan bagian dari hokum publik yang juga memuat unsur-unsur hukum tata 

negara dan hukum pidana seperti yang termuat dalam Undang-Undang nomor  14 

tahun2002 tentang Pengadilan Pajak. 

Agar proses pemungutan pajak di Indonesia dapat berjalan dengan baik, 

asas-asas pemungutan pajak harus dipegang teguh berdasarkan pada keadilan, 

baik itu asas menurut falsafah hukum, asas yurudis, dan asas ekonomis. Untuk 

mendukung terselenggaranya sistem perpajakan tersebut, maka perlu adanya 

kerjasama antara instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib 

memberikan data dan informasi perpajakan ke DJP, sesuai yang diatur  pasal 35A 

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 16 tahun 

2009 dengan aturan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 

2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan 

dengan Perpajakan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah dengan bahasa yang 
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jelas dan tegas, diharapkan setiap Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak 

mempunyai persepsi yang sama dalam menjabarkan peraturan perpajakan, 

walaupun realita di masyarakat hal tersebut tidak selamanya bisa memuaskan 

Wajib Pajak. 

Jenis-jenis pajak di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu menurut 

golongan, menurut sifatnya, dan menurut pemungutnya (Erly 

Suandi,2013:7).Salah satu jenis pajak yang menyumbang paling besar dari jenis 

pajak lainnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).Menurut golongan, PPh termasuk 

pajak langsung, yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada orang lain. 

Jika dilihat dari sifatnya, PPh termasuk pajak subjektif, yaitu berdasarkan pada 

subjeknya,  dalam artian memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Sedangkan 

menurut pemungutnya, PPh termasuk pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam 

pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, 

dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi dan warisan 

yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan 

bentuk usaha tetap.  

Orang pribadi wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak adalah ketika 

sudah memenuhi kewajiban subjektif dan objektifnya, sebagaimana diatur pada 

pasal 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008.Pemotongan 

pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Pengenaan 

pajak tersebut terkait dengan ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan nomor 36 tahun 2008 yang mengatur tentang pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima (cash 

basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 

Berikut adalah pembahasan secara umum terkait pengertian dari pajak 

penghasilan pasal 21. 
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A. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 

 

B. Pemotong PPh pasal 21 

Dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 

2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 jo 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008, dengan PER-

31 /PJ./2009, ditegaskan bahwa Pemotong PPh pasal 21 terdiri dari : 

a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik 

merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang 

membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh 

pegawai atau bukan pegawai; 

b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara 

atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi 

TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga 

pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar 

Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, 

jasa, dan kegiatan; 

c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, 

dan badan-badan lainyang membayar uang pensiun dan tunjangan 

hari tua atau jaminan hari tua; 

d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas serta badan yang membayar : 

Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 
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dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli 

yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas 

nama persekutuannya; 

1. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan 

status subjek pajak luar negeri; 

2. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, 

pelatihan, dan magang; 

e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi 

yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang 

pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, 

yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam 

bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 

berkenaan dengan suatu kegiatan. 

 

C. Tidak Termasuk Pemotong PPh pasal 21 

Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, 

dan pelaporan PPh pasal 21 adalah : 

a. kantor perwakilan Negara asing; 

b. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 

36 tahun 2008, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

c. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha 

tau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang 

pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan 

bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas. 

 

D. Objek PPh pasal 21 

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik 

berupa penghasilan yang bersifat teratur  maupun tidak teratur; 
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b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara 

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pension, 

tunjangan hari tua, ataujaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, 

yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 

pegawai berhenti bekerja; 

d. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa 

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

upah yang dibayarkan secara bulanan; 

e. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, 

komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam 

bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan; 

f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, 

uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau 

penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan 

sejenis dengan nama apapun; 

g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak 

teratur yang diterima ata diperoleh anggota dewan komisaris atau 

dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap 

pada perusahaan yang lama; 

h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau 

imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau 

diperoleh mantan pegawai; atau 

i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program 

pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dan dana pensiun 

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

Pemotongan pajak penghasilan tersebut juga berlaku untuk pegawai negeri 

yang bertugas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II, yang 

biasa disebut dengan nama KPPN Surabaya II. Kantor pelayanan tersebut 

merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen 

Keuangan Republik Indonesia yang menjalankan fungsi dan tugas 
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perbendaharaanBendahara Umum Negara (BUN). Dalam perhitungan jumlah 

pajak penghasilan pasal 21 terdapat perbedaan besaran tunjangan pajak antara 

pihak KPPN dan KPP yang memotong. Hal ini menarik untuk dibahas karena 

menyangkut kebijakan perpajakan tentang tunjakan pajak yang berlaku dalam 

memutuskan besaran pajak  yang ditetapkan di lapangan. Penghitungan tunjangan 

pajak dilaksanakan dengan metode Gross Up. Metode Gross Up pada intinya 

adalah pembebanan pajak penghasilan yang terutang sebagai tunjangan pajak atau 

termasuk sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21. Metode Gross Up sendiri 

merupakan logika matematis yang digunakan untuk menghitung besaran pajak 

yang terutang dan tidak diatur secara resmi di dalam Undang-Undang, namun 

tetap mempertimbangkan aturan yang berlaku agar tidak melanggar Undang-

Undang ataupun peraturan perpajakan yang ada. Dengan metode tersebut pajak 

penghasilan yang terutang sama dengan tunjangan pajak yang diberikan. Tujuan 

menggunakan metode Gross Up adalah untuk menghindari koreksi fiskal atas PPh 

yang harus ditanggung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II 

karena PPh pasal 21 yang harus dibayar termasuk dalam dasar pengenaan pajak 

maka PPh pasal 21 yang harus dibayar  tersebut dapat dibebankan dalam laporan 

laba rugi fiskal. Dengan  Dengan demikian, saya menyusun laporan tugas akhir 

dengan membahas tentang “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TUNJANGAN PAJAK YANG 

DIPEROLEH PEGAWAI TETAP PADA KANTOR PELAYANAN 

PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II”. 

 

1.2 Tujuan Pelaksanaan PKL 

Adanya pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara Surabaya II bertujuan : 

1. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan 

perpajakan. 

2. Mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dengan mengamati langsung 

di lapangan, sehingga diharapakan dapat meningkatkan pelayanan di 

bidang perpajakan yang telah ada. 
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3. Meningkatkan keterampilan dalam menggunakan ilmu di bidang 

perpajakan. 

 

1.3 Manfaat Pelaksanaan PKL 

A. Bagi Mahasiswa 

1. Praktik Kerja Lapangan dapat memberikan tempat untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh. 

2. Membantu memahami aspek-aspek perpajakan dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

3. Menambah ilmu dan mengasah keterampilan dalam bidang perpajakan. 

 

B. Bagi Almamater 

1. Memberikan tambahan referensi dan literatur dalam bidang perpajakan 

bagi masyarakat kampus, terutama mahasiswa D3 yang mengambil 

mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dalam penyelesaian Tugas Akhir. 

2. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami dan 

mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti kegiatan belajar 

di kampus. 

C. Bagi pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan II Surabaya 

1. Memberikan masukan berupa laporan akhir tentang bidang perpajakan 

yang dibahas kepada bendahara kantor. 

2. Membantu meringankan pekerjaan pada setiap seksi yang ada secara 

bergilir selama masa PKL. Adapun seksi yang dimaksud adalah seksi 

bank, seksi pencairan dana, dan seksi verifikasi dan akuntansi. 

D. Bagi Pembaca 

1. Menjadi tambahan informasi di bidang perpajakan. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan yang sejenis. 
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1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Surabaya II, jalan Dinoyo nomor 111 Surabaya. PKL dimulai dari 

tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015.Judul yang diangkat dalam 

penulisan laporan PKL ini adalah “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 

21 atas Tunjangan Pajak yang Diperoleh Pegawai Tetap pada Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan II Surabaya”. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan Permohonan Ijin PKL 2
2 Pengarahan PKL

a. Informal Sharing 5
b. Pengarahan I 2
c. Pengarahan II
d. Pengarahan III
e. Pengarahan IV

3 Pelaksanaan PKL
4 Pembagian Dosen Pembimbing 5
5 Pengajuan Tema
6 Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL
7 Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL
8 Penyerahan Laporan Akhir PKL 30
9 Ujian Akhir Semester Genap
10 Ujian Presentasi 6

TABEL 1.1
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Program Diploma III Perpajakan

Juni
2015No. Kegiatan

Maret
2015

April

9 Maret 2015 - 

2015
Mei
2015

Desember
2014

Januari Juli
20152015

Februari
2015

2 - 31 Maret

23 Maret - 30 Juni 2015
17-Apr

30-Jun

Sumber: Surat Edaran Kegiatan Praktik Kerja Lapangan
              Program Studi Diploma III Perpajakan
              Tahun 2014-2015
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