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Analisis Sistem Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kolaka Utara

Herman Jaya
Subhan

ABSTRAK
Fokus penelitian ini meneliti tentang bagaimana perhitungan pajak penghasilan
pasal 21 atas gaji pegawai. Tujuan penelitian untuk melihat realita sistem perhitungan
dan pelaporan pajak 21 atas gaji pegawai. Pendekatan penelitian dengan kuantitatif
deskriptif dengan sumber data yaitu laporan perhitungan pajak pasal 21. Tehnik
pengumpulan dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi literasi. Metode
analisis dilakukan dengan pendekatan deksriptif atau menggambarkan realitas
perhitungan pajak pasal 21 secara faktual. Hasil penelitian menujukkan sistem
perhitungan pajak penghasilan pasal 21 belum memadai, dikarenakan masih memakai
PTKP tahun lalu.
Kata Kunci : Pasal 21, Pelporan Pajak Gaji Pegawai

PENDAHULUAN
Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan
utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Untuk mewujudkan tujuan
tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan
dapat dilaksanakan dengan lancar apabilah ada sumber dana yang mendukung.
Berdasarkan APBN sumber pendapatan terbanyak di dapat dari sektor perpajakan
meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan
luar

negeri.

Hal

ini

bisa

dibuktikan

saat

negara

kita

dilandah

krisis

berkepanjangan sampai saat inipun masih diragukan apakah negara kita bisa
menumbuhkan keadaan perekonomian, sektor pajak masih tetap memiliki nilai
besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada presentase
terbesar dari sektor non migas sementara sektor non migas cenderung mengalami
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penurunan dan juga bantuan luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring
dengan fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah.
Diharapkan pemasukan dari pajak terus dinaikkan salah satunya dengan
mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi.
Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak
dan obyek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan
cara berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, misalnya
dengan cara pengadaan penyuluhan pada masyarakat. Dengan banyak perusahaan
baru yang muncul ataupun yang sudah lama serta instansi-instansi pemerintah
diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan
negara dan pembangunan nasional nantinya. Yang dimana pajak merupakan iuran
wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang
dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang
diserahkan di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan
bangunan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hadiah, dan pajak lain-lain.
Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas
penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalau dikenakan terhadap orang atau
badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi
pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-Undang yang
dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan
pajak adalah Undng-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan
bagi Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000.
Undang-Undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak
penghasilan secara self assessment, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan
tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan
melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah
berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan
lebih mudah dan lancar.
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Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan
agar

setiap

pajak

yang

dipungut

haruslah

berdasarkan

Undang-Undang.

Pemungutan pajak tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui
perwakilan di DPR yang disebut “Berdasarkan yuridis”. Dengan asas ini berarti
telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan Hak Negara dalam memungut
pajak.
Untuk mengetahui apa arti pajak, berkut ini beberapa pendapat tentang
definisi pajak :
1. Mardiasmo (2003, hal 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjudkan
dan yang gunanya untuk membayar pengeluaran.
2.

Brotodiharjo (2003, hal 5) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau
barang, yang

dapat dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma

hukum, guna untuk menutup biaya barang-barang dan jasa-jasa kolektif
dalam mencapai kesejahteraan umum.
3. Suandy (2005, hal 2) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat
ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dari surolusnya
digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber dana untuk
membiayai publik investment.
4.

Prabowo (2002, hal 2) Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat
dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan.
Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

pajak memiliki unsur-unsur, sebagai berikut :
1.

Iuran dari rakyat kepada Negara
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Yang berhak memunggut pajak adalah Negara, iuran tersebut berupa uang
(bukan barang).
2.

Berdasarkan Undang-Undang
Pajak yang dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan
pelaksanaannya.

3.

Tampa jasa timbal balik dari Negara secara langsung yang dapat ditunjuk
dalam pembayaran pajak, dalam pembayaran pajak dapat ditunjudkan
adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.
Sebagaimana telah diketahui unsur-unsur yang melekat pada kegiatan
pada pengertian pajak dari berbagai definisi, menurut Erly Suandy (2005 : hal
14) terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu :
1.

Fungsi Budgetair/Finansial
Yaitu memasutkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan
tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Contohnya :
dimasukkan pajak dalam anggaran APBN sebagai penerimaan dalam
Negeri.

2.

Fungsi Regulerend/fungsi mengatur
Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat di
bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Sebagai
contoh yaitu pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu
dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam Negeri.
Pajak dapat di kelompokkan menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya
a. Pajak langsung
Yaitu pajak yang digunakan terhadap orang yang harus menanggung
pajak itu. Dengan kata lain, orang yang bertanggun jawab terhadap
administrasi pajak (penenggung jawab pajak) dan yang harus memikul
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pajak (pemikul pajak) adalah satu. Contoh dari pajak langsung adalah
pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Pajak Tidak Langsung
Yaitu pajak yang pertama-tama dibebankan kepada penanggung jawab
pajak dapat dialihkan kepada pemikul pajak.

Pengalihan tadi dapat

melalui beberapa tingkat, tergantung pada panjangnya jalur yang harus
dilalui, serta struktur pasar yang dihadapi. Contoh dari pajak tidak
langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah.
2. Menurut Sifatnya
a. Pajak Subjektif
Yaitu pajak yang dikenakan terhadap pribadi Wajib Pajak itu sendiri.
Beban pajak harus dipikul oleh Wajib pajak secara langsung, tidak
boleh dialihkan kepada orang lain. Contoh dari pajak subjektif adalah
Pajak Penghasilan dan Pajak Kekayaan.
b. Pajak Objektif
Yaitu pajak yang dikenakan terhadap objek tertentu yang dapat berupa
benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa. Contoh dari pajak objektif
adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Senjata Api, serta Pajak Bumi
dan Bangunan.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
a. Pajak Pusat
Yaitu pajak yang wewenang pemungutanya ada pada pemerintah pusat.
Instansi yang diserahi tugas untuk ini adalah Direktorat Jenderal pajak,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau pihak-pihak lain yang ditunjuk
menurut Undang-Undang atas nama pemerintah pusat. Contoh dari pajak
pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan Nilai, pajak penjualan
atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea
Masuk dan Cukai.
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b. Pajak Daerah
Yaitu pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah daerah.
Dalam struktur organisasi pemerintah daerah terdapat instansi yang
disebut dengan Dinas Pendapatan daerah. Instansi inilah yang diberi
tugas untuk memungut pajak daerah. Contoh dari pajak daerah adalah
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak atas izin pembuatan dan penjualan
kembang api, Pajak atas izin penbuatan minuman yang mengandung
alcohol, pajak atas sepeda dan kendaraan tak bermotor lainnya, pajak
atas izin tinggal, pajak atas bangunan dan tanah yang terletak di lokasi
tertentu, pajak atas kuburan, pajak pembangunan I dan II, pajak
kendaraan bermotor dan lain-lain.
Tjahjono dan Husin (2000: hal 3) bahwa pajak penghasilan merupakan
pajak terutan atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib pajak untuk
membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah gaji, upah honorarium,
tunjungan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan,
jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
Gustian (2006: hal 73) mengemukakan pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak
yang dipotong oleh pihak lain atas penhasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam Negeri. Waluyo (2003, hal 141) pajak penghasilan
pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjungan dan pembayaran lain dengan nama apapun
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib
pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan Sukardji (2002: hal 56) pajak
penghasilan adalah setiap tambahan kemempuan ekonomis yang diterimah atau
diperoleh selama satu tahun pajak yang dapakai untuk konsumsi dan untuk
menambah kekayaan.
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Jadi, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak
lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjungan, dan pembayaran
lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pihak
yang menjadi subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :
1. Pejabat Negara
a.

Presiden dan Wakail Presiden

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD I dan DPRD II.
c. Ketua dan Wakil Ketua, Badan Pemeriksa Keuangan
d. Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung.
e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
f. Menteri dan Menteri Keuangan
g. Jaksa Agung.
h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Tinkat I
i.

Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

j. Walikota dan Wakil Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II
k. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
PNS-Pusat, PNS-Daerah dan PNS Lainnya yang ditetapkan dengan
peraturan pemerintah sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun

1974.
2. Pegawai
Setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian
atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis termasuk
yang melakukan pekerjaan dalam jabatan Negara atau BUMN atau BUMD.
3. Pegawai Tetap
Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau
memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkalah termasuk anggota
Dewan Pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelolah
kegiatan perusahaan secara langsung.

27

4. Pegawai Lepas
Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima
imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
5. Penerima Pensiun
Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan
untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, tabungan hari tua, atau
tunjangan hari tua.
6. Penerima Honorarium
Orang pribadi yang hanya menerima atau memperoleh imbalan sehubungan
dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
7. Penerima Upah
Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan,
atau upah satuan.
8. Orang pribadi lainya menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak.
Pihak yang bukan merupakan subjek pajak penghasilan pasal 21
merupakan pihak yang penghasilannya tidak terkena potongan pajak penghasilan
pasal 21, yaitu :
METODE PENELITIAN
Penelitian akan dilakukan pada Kantor pelayanan perbendaharaan Negara
Kolaka Utara, yang berlokasi di Jl. Kompleks Perkantoran PEMDA Lasusua
Kolaka Utara. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini
maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :
1. Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan
pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pegawai di kantor pelayanan
perbendaharaan Negara Kolaka Utara.
2. Interview merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana penelitian
melakukan wawancara langsung terhadap responden yang dalam hal ini
Pegawai Kontor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kolaka Utara.
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3. Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan
data-data yang ada dalam dokumen instansi.
Jenis Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a. Kebijakan dari instansi dalam penentuan besarnya gaji dan besarnya
tunjangan yang diperoleh oleh pegawai pada tahun 2019.
b. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan.
Sumber Data
Sumbar data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang
diperoleh dari berbagai sumber dokumen-dokumen atau laporan tertulis
lainnya yang ada pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara Kolaka
Utara, yang termasuk data sekunder :
1. Data tentang pemberian tunjangan dan potongan dari gaji pokok.
2. Data jumlah pegawai.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif yaitu untuk menjelaskan tentang prosedur penghitungan dan pelaporan
pajak

penghasilan

pasal

21

atas

gaji

pegawai

pada

kantor

pelayanan

perbendaharaan Negara Kolaka Utara sesuai dangan Undang-Undang no.36 tahun
2008.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Sistem Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Untuk menghitung pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan
pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan. Penghasilan netto
sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya
jabatan, pensiun, iuaran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang di
tawarkan yang ditawarkan oleh pegawai. Biaya jabatan adalah biaya untuk
mendapatkan,

menagih,

dan

memelihara

penghasilan

yang

besarnya

dari
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penghasilan bruto, setingi tingginya Rp.28.226.304 setahun atau Rp.2.352.192
sebulan.
Penghasilan

netto

sebulan

ini

kemudian

disetahunkan

dengan

cara

mengalikan penghasilan netto sebulan dikalikan dua belas (12). Dalam hal
pegawai tetap yang bersangkutan mulai bekerja setelah bulan Januari, maka
penghasilan netto yang disetahunkan tersebut dihitung. Dengan mengalikan
penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan
mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
Perhitungan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dilakukan dengan melihat
keadaan pada awal tahun takwin (1 Januari), bagi pegawai baru datang dan
menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwin yang bersangkutan. Dalam hal
karyawati tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri, juga
PTKP untuk keluarga yang manjadi tanggung jawab sepenuhnya.
Bagi karyawati yang menunjudkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah
setempat bahwa suaminya tidak menerima atau tidak memperoleh penghasilan,
diberikan tambahan PTKP sebesar Rp.864.000 setahun atau Rp.72.000 sebulan
dan tambahan PTKP keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya (UU No.17
tahun 2000 pasal 8 ayat 2). PPh pasal 21 setahun dihitung dengan megalikan
pengahasilan kena pajak dengan tarif sebagainya disebutkan dalam undang-undang
pajak penghasilan pasal 17 untuk keperluan penerapan tarif, penghasilan kena
pajak dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh, PPh pasal 21 diperoleh dengan
cara membagi PPh pasal 21 setahun dengan dua belas. Bagi pegawai tetap
mempunyai kewajiban subjektif sebagai pajak dalam negeri sesudah ada sejak
awal tahun, tetapi baru mulai bekerja setelah bulan januari, maka PPh pasal 21
sebulan di peroleh dengan cara membagih pph pasal 21 setahun dengan
banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan

bekerja. Apabila pajak yang

terutang oleh pemberi kerja didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk
menghitung PPh pasal 21 jumlah penghasilan tersebut dijadikan penghasilan
sebulan dengan cara :
1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan empat (4)
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2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan dua puluh enam (26)
Jika pegawai tetap juga tetap dibayar kenaikan gaji bulanan yan g berlaku
surut misalnya empat (4) bulan, maka pengurangan pph pasal 21 atas rapel
tersebut sebagai berkut :
a. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan yang di peroleh rapel tersebut
(empat bulan)
b. Hasil pembagian rapel tersebut di tambahkan gaji untuk setiap bulan
adanya kenaikan gaji yang sudah di kenakan pph pasal 21.
c. PPh pasal 21 atas gaji bulan-bulan setelah ada kenaikan dihitung kembali
berdasarkan gaji setelah kenaikan.
d. PPh pasal 21 tentang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan di maksud
adalah selisih antara jumlah pajak yang telah di potong berdasrkan huruf
(b).
Pegawai negeri sipil yang di angkat dalam suatu pangkat diberikan gaji
pokok berdasarkan golongan/ruang yang di tetapkan untuk pangkat itu (diatur
oleh peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2007). Gaji pokok ini terdiri dari
golongan IV, III, dan II, yang Nampak dalam daftar gaji sebelum ditambah
dengan beberapa tunjangan dan belum di kurangi dengan beberapa potongan
yang di perkenankan dalam ketentuan yang berlaku. Besarnya gaji pokok sangat
tergantung dari jumlah tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak.
Tunjangan pegawai negeri sipil pada kantor pelayanan perbendaharaan
Negara terdiri atas tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural,
tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Besarnya
tunjangan isteri dan tunjangan anak adalah 10% dari gaji pokok, sedangkan
tunjangan struktural dalam organisasi instansi dimaksud, misalnya : kepala bidang,
kepala seksi

atau sub seksi dan sebagainya. Besarnya tunjangan

struktural

tergantung dari tingkatan esselon di jabatnya dan diatur dalam undang-undang
pokok kepegawaian. Begitu juga tunjangan beras, ditanggung oleh pemerintah
besarnya adalah 10 kg untuk tambahan isteri demikian seharusnya sampai
tanggungan pada anak batasnya 3 (tiga) yang di tanggungnya, yang Nampak
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adalah tunjangan beras yang di uangkan untuk tunjangan pajak penghasilan (PPh)
pasal 21 yang besarnya tergantung perhitungan.
Pajak terutang berdasrkan golongan, tunjangan, potongan dan tunjangan
keluarga. Tunjangan pajak penghasilan pasal 21 untuk masing-masing pegawai.
Hal ini merupakan kebijaksanaan pemerintah pusat dalam menyediakan alokasi
gaji dalam bentuk subsidi gaji yang di lengkapi dengan perhitungan pajak
penghasilan (PPh) pasal 21 sebagai tunjangannya. Sedangkan setelah di masukkan
dalam daftar gaji, bendaharawan gaji yang bersangkutan telah memperhitungkan
potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada kantor kas bendaharawan.
Penghasilan bersih yang di terima pegawai yaitu penghasilan dari gaji pokok di
tambah dengan beberapa tunjangan dan di kurangi dengan beberapa tunjangan
potongan menurut golongan pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
B. Realisasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21
Berikut ini akan disajikan tabel realisasi pajak penghasilan (PPh) pasal
21 PNS tahun 2010 pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara, yang mana
data-data tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 1
Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Tahun Anggaran 2019
No
1.
2.

Uraian

Jumlah
pegawai

Gol. III &
32
IV

Penghasilan
Bruto (Rp)

PTKP (Rp)

PKP (Rp)

PPh pasal 21
(Rp)

2.460.652.440

493.200.000

1.889.991.359

149.900.155

Gol. II

28

1.432.999.440

417.600.000

954.933.409

60.587.223

Jumlah

60

3.893.651.880

910.800.000

2.844.924.768

210.487.378

Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Data Diolah)

Sumber pada penghitungan realisasi PPh pasal 21

pada

tabel 1,

memperlihatkan bahwa jumlah PNS pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara
sebanyak 60 orang terdiri dari Gol. III & IV dan Gol. II dengan total penghasilan
PPh pasal 21 secara keseluruan pada tahun 2010 sebanyak Rp.210.487.378,-
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Sistem penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21
a.

Penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada kantor pelayanan
perbendaharaan Negara.

1.

ZAINUDDIN.B, SE
Pegawai dengan status (K/2) memperoleh gaji pokok sebesar
Rp.2.206.300,00, tunjangan struktural Rp.540.000,00, dan tunjangan
beras Rp.166.320,00, untuk setiap bulannya.
Jawab :
Penghasilan Bruto :
- gaji pokok sebulan
: Rp. 2.206.300,00
- tunjangan isteri
: Rp.
220.630,00
- tunjangan anak
: Rp.
88.252,00
- tunjangan beras
: Rp.
166.320,00
- tunjangan khusus
: Rp. 6.030.000,00
- tunjangan struktural : Rp.
540.000,00
Jumlah penghasilan bruto
Rp. 9.251.502,00
Pengurangan :
- Biaya jabatan
= Rp. 108.000,00
- Iuran wajib pensiun = Rp. 36.000,00
Rp.
144.000,00
Jumlah penghasilan neto sebulan
Rp. 9.107.502,00

Jumlah penghasilan neto setahun
12x Rp. 9.107.502,00

Rp.109.290.024,00

Penghasilan tidak kena pajak

Rp. 16.800.000,00

Penghasilan kena pajak

= RP. 92.490.024,00

PPh pasal 21 setahun

= Rp.

7.999.002,00

PPh pasal 21 sebulan

= Rp.

666.583,00

2.DENI KUSMANTO,A.Md
Pegawai, dengan status (K/1) memperoleh gaji pokok sebesar Rp.
1.894.100,00, tunjangan lain-lain Rp. 185.000,00, dan tunjangan beras
Rp. 124.740,00 untuk setiap bulannya.
Jawab :
Penghasilan bruto :
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- gaji pokok sebulan
- tunjangan isteri
- tunjangan anak
- tunjangan beras
- tunjangan khusus
- tunjangan lain-lain
Jumlah penghasilan bruto :
Pengurangan :
- biaya jabatan
- iuran wajib pensiun

: Rp. 1.894.100,00
: Rp.
189.410,00
: Rp.
37.882,00
: Rp. 124.740,00
: Rp. 3.140.000,00
: Rp.
185.000,00
Rp. 5.571.132,00
= Rp.
= Rp.

Jumlah penghasilan neto sebulan
Jumlah penghasilan neto setahun
12 x Rp. 5.362.365,00
Penghasilan tidak kena pajak
Penghasilan kena pajak
PPh pasal 21 setahun
PPh pasal 21 sebulan

108.000,00
100.766,00
Rp.
208.766,00
Rp. 5.362.365,00
Rp.
Rp.
= Rp.
= Rp.
= Rp.

64.348.391,00
15.600.000,00
48.748.391,00
3.624.839,00
302.069,00

b. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 meurut Undang-Undang
No.36 Tahun 2008
1.

ZANUDDIN.B, SE
Pegawai dengan status (K/2) memperoleh gaji pokok sebesar
Rp.2.206.300,00, tunjangan struktural Rp.540.000,00, dan tunjangan
beras Rp.166.320,00, untuk setiap bulannya.
Jawab :
Penghasilan Bruto :
- gaji pokok sebulan
: Rp. 2.206.300,00
- tunjangan isteri
: Rp.
220.630,00
- tunjangan anak
: Rp.
88.252,00
-tunjangan beras
: Rp.
166.320,00
- tunjangan khusus
: Rp. 6.030.000,00
- tunjangan struktural
: Rp.
540.000,00
Jumlah penghasilan bruto
Rp. 9.251.502,00
Pengurangan :
- Biaya jabatan
5% x Rp. 9.251.502 = Rp. 462.575,00
- Iuran wajib pensiun
10% x Rp. 9.251.502 = Rp. 925.150,00
Rp. 1.387.725,00
Jumlah penghasilan neto sebulan
Rp. 7.863.777,00
Jumlah penghasilan neto setahun
12 X 7.863.725,00
Rp. 94.365.324,00
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Penghasilan tidak kena pajak
Rp. 19.800.000,00
Penghasilan kena pajak
Rp. 74.565.324,00
PPh pasal 21 setahun 5% x 74.565.324,00 = Rp. 3.728.266,00
PPh pasal 21 sebulan Rp. 3.728.266,00 : 12 = Rp.
310.688,00
2.

DENI KUSMANTO,Amd
Pegawai, dengan status (K/1) memperoleh gaji pokok sebesar Rp.
1.894.100,00, tunjangan lain-lain Rp. 185.000,00, dan tunjangan beras
Rp. 124.740,00 untuk setiap bulannya.
Jawab :
Penghasilan bruto :
- gaji pokok sebulan
: Rp. 1.894.100,00
- tunjangan isteri
: Rp.
189.410,00
- tunjangan anak
: Rp.
37.882,00
- tunjangan beras
: Rp.
124.740,00
- tunjangan khusus
: Rp. 3.140.000,00
- tunjangan lain-lain
: Rp.
185.000,00
Jumlah penghasilan bruto
Rp. 5.571.132,00
Pengurangan :
- Biaya jabatan
5% x Rp. 5.571.132 = Rp. 278.556,00
- Iuran wajib pensiun
10% x Rp. 5.571.132 = Rp. 557.113,00
Rp. 835.669,00
Jumlah penghasialn neto sebulan
Rp. 4.735.463.,00
Jumlah penghasilan neto setahun
12 X 4.735.463,00
Rp. 56.825.556,00
Penghasilan tidak kena pajak
Rp. 18.480.000,00
Penghasilan kena pajak
Rp. 38.345.556,00
PPh pasal 21 setahun 5% x 38.345.556,
= Rp. 1.917.277,00
PPh pasal 21 sebulan Rp. 1.917.277,00 : 12 = Rp. 159.773,00
Sistem pemotongan

pajak penghasilan pasal 21 Pada Kantor

pelayanan perbendaharaan Negara juga menganut Self Assessment System
dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari
pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah
pajak yang terutang. Sedangkan fiskus tidak turut campur dan bersifat pasif,
hanya memberikan penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahankesalahan yang dilakukan oleh pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21.
a.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
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Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di kantor pelayanan
perbendaharan menggunakan Undang-Undang No.17 tahun 2000 sebagai
dasar perhitungan. Hal ini dapat dilihat dalam hal : PTKP, biaya jabatan,
tarif pajak dan penghasilan kena pajak (PPh) pasal 21. Perhitungan ini
dapat di lihat pada tabel 2.
Pada tabel 2 jumlah perhitungan pajak perhitungan (PPh) pasal 21
terutang selama setahun yang dilakukan kantor pelayanan perbendaharaan
Negara sebesar Rp. 37.524.567 sedangkan jumlah perhitungan pajak
penghasilan (PPh) pasal 21 terutang selama setahun menurut UndangUndang No.36 Tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 19.708.428 dapat di lihat
pada tabel 3, untuk 1 (satu) tahun jadi hal ini, kantor pelayanan
perbendaharaan Negara sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang No.36
tahun 2008. Bendaharawan yang diserahi tanggung jawab untuk secara
aktif melakukan penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh)
pasal 21 secara benar oleh si pemberi kerja atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan tidak melakukan
kewajiban

tersebut

sehingga

jumlah

pajak

menjadi

tidak

sesuai

sebagaimana mestinya.
Dalam melakukan penghitungan terhadap penghasilan teratur diterima
Pegawai Negeri Sipil tiap bulannya dalam bentuk gaji, bendaharawan
yang ditempatkan pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara kesulitan
dalam

mengisi

surat

pemberitahuan tahunan (SPT)

PPh

pasal

21

dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan sebagai berikut
1.

Sebagian besar bendaharawan kurang mengetehui tentang cara
perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tetap berupa gaji, sehingga
sering melakukan kesalahan dalam menetukan besarnya pajak terutang
yang harus dibayar. Misalnya cara menghitung biaya jabatan sebesar
5% dari penghasilan bruto, ada batas maksimal dalam sebulan dan
setahun yang diperkenankan, tetapi bendaharawan kurang mengerti
tata cara penghitungannya berikut juga penerapan penghasilan tidak
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kena pajak yang diperbolehkan untuk dikurangkan, kebanyakan
bendaharawan masih kurang mengerti cara penerapannya.
2.

Tidak melaksanakan atau membuat pembukuan yang benar dan
lengkap terhadap penerimaan maupun penyetoran kembali pajak
penghasilan (PPh) pasal 21 setiap bulannya.

3. Kurangnya penyuluhan perpajakan khususnya pajak penghasilan (PPh)
pasal 21 oleh fiskus terhadap para bendaharawan pemerintah
pusat/daerah yang mengelolah keuangan Negara/daerah.
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pemotong pajak
penghasilan (PPh) pasal 21 dalam hal ini adalah para bendaharawan
yang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam memenuhi
kewajibannya, sehingga mereka selalu berusaha untuk membayar
kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya atau sebahagian
besar wajib pajak potensial berusaha menghindar dari pemungutan
pajak.
b.

Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Pada awal bulan bagian keuangan dari setiap instansi menyetor ke

kas Negara atas pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal
21 dan sekaligus

mencatatnya pada pengeluaran buku kas atau bank.

Penyetoran pajak penghasialan (PPh) pasal 21 ini dilakukan dengan
menggunakan surat setoran pajak (SSP) ke bank atau kantor pos giro
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak
berakhir. Di samping itu pulah harus melaporkan penyetoran nihil dengan
menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa selambat-lambatnya tanggal
20 bulan takwim berikutnya dan wajib mengisi, menandatangani dan
menyampaikan SPT tahunan ke kantor pelayanan perbendaharaan Negara
paling lambat tanggal 31 maret tahun takwim berikutnya. Dalam hal
perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan tidak teratur
yang diterima oleh pegawai yang berupa honorarium, uang lembur, atau
imbalan lain yang bersifat tidak tetap dan tidak terkait dengan gaji atau
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uang pensiun yang dibebankan kepada keuangan Negara. Atas penghasilan
yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil tersebut dikenakan pemotongan pajak
dari jumlah bruto penghasialn tersebut dan bersifat final.
Penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk masa pajak
paling lambat adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Apabilah jatuh
pada hari libur, penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya dan
pelaporan masa pajak PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 paling lambat tanggal
20 bulan takwim berikutnya dan jika jatuh tempo pada hari libur dilakukan
pada hari kerja berikutnya. Sistem pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal
21 tahunan apabila terdapat pajak terutang dan jumlah lebih kecil maka
akan

dibayar ketahun berikutnya atau apabila terjadi kelebihan maka

diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu
dilakukannya peerhitungan kembali.
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