
 

BAB VIII 

BAGAIMANA PROSEDUR PEMENUHAN 

KEWAJIBAN PERPAJAKAN? 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, pemungutan 

pajak merupakan fenomena umum yang dilakukan oleh pemerintah di 

berbagai negara untuk mendapatkan sumber pendanaan. Hampir setiap 

negara di dunia mengenakan pajak kepada warga negaranya, kecuali negara 

yang memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan 

sebagai sumber utama penerimaan negara. Bagi Indonesia, pajak juga 

merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Perkembangan peranan pajak sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara semakin meningkat dari masa ke masa. Hal 

tersebut dapat dilihat dari peningkatan target penerimaan pajak dari tahun 

ke tahun. Kecenderungan kenaikan tersebut seiring dengan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia dan meningkatnya kebutuhan belanja negara. Hal ini 

membuat pemerintah melalui DJP harus melakukan upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi subjek dan objek pajak untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan tersebut. 

Untuk mencapai target penerimaan pajak yang terus meningkat, peran dan 

dukungan masyarakat menjadi sangat penting, terlebih karena membayar 

pajak juga merupakan salah satu kewajiban warga negara sebagaimana 

diatur dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945. Untuk menjadi warga negara yang 

baik, salah satunya dapat ditunjukkan dengan kesadaran dan kepatuhan 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, kesadaran dan 

kepatuhan semua pihak perlu ditingkatkan mengingat pentingnya peranan 

pajak.  



 

Apa hak dan kewajiban perpajakan itu? Bagaimana warga negara dapat 

memenuhi kewajiban perpajakannya? Seperti apa prosedurnya? Untuk 

mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, bab ini akan membahas 

hak dan kewajiban perpajakan secara umum dan lebih khusus lagi prosedur 

pemenuhan kewajiban perpajakan, mulai dari cara mendapatkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun kewajiban yang muncul setelah 

mendapatkan NPWP. Uraian akan mengikuti alur bahasan sebagai berikut: 

(1) menelusuri konsep pemenuhan kewajiban perpajakan, meliputi daftar, 

hitung, bayar, lapor; (2) menanya bagaimana cara pemenuhan kewajiban 

perpajakan; (3) menggali cara pemenuhan kewajiban perpajakan; (4) 

membangun argumen tentang pentingnya Wajib Pajak mengikuti prosedur 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan; dan (5) mendeskripsikan esensi 

dan urgensi pemenuhan kewajiban perpajakan.  

Setelah melakukan pembelajaran ini, Anda sebagai calon sarjana dan 

profesional diharapkan memiliki kompetensi dan dapat menerapkan 

prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan. 

 

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, selalu ada 

peraturan yang mengaturnya, salah satunya yaitu hukum. Hukum mengatur 

hak dan kewajiban manusia supaya kehidupan berjalan dengan baik, tertib, 

dan lancar. Hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Hak yang 

diterima oleh seseorang akan membawa konsekuensi adanya pemenuhan 

kewajiban, begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, hak perolehan gaji atau 

upah dari suatu pekerjaan akan membawa konsekuensi adanya pemenuhan 

kewajiban untuk bekerja atau menghasilkan sesuatu. Demikian juga dengan 

pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan akan membawa 

konsekuensi adanya pemenuhan kewajiban untuk menyerahkan sebagian 

penghasilan tersebut kepada negara dalam bentuk pajak. Begitu pula hak 

untuk memperoleh dan memiliki gedung/rumah, mobil dan barang-barang 

lain, membawa kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. 

Apakah pajak itu? Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 



 

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, “pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”.  

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1. kontribusi wajib kepada negara; 

2. merupakan utang pribadi atau badan; 

3. pembayaran bersifat memaksa; 

4. sifat memaksa tersebut berdasarkan undang-undang; 

5. tidak disertai imbalan secara langsung; 

6. digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi diatur dalam 

Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan 

lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang”. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban 

kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan 

bersama-sama membiayai negara dan pembangunan nasional. 

Bagaimana sistem pemungutan pajak dapat dilakukan? Sistem pemungutan 

pajak apa yang dipakai/diterapkan di Indonesia? Berikut adalah ihwal sistem 

pemungutan pajak, bacalah dengan seksama. 

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA 

a. Official Assessment System 

adalah suatu sistem pemungutan yang memberi tanggung jawab kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. 

Ciri-cirinya : 

1) Tanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 

2) Wajib Pajak bersifat pasif 



 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus 

b. Self Assessment System 

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya : 

1) Tanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 

pajak terutang 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

c. Withholding System 

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : Tanggung jawab menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

Perpajakan Indonesia secara umum menganut sistem self assessment yang 

memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat 

Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem 

tersebut, masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab 

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

pajak yang menjadi tanggungannya.  

Dengan dianutnya sistem self assessment tersebut, maka pengetahuan 

perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki 

oleh Wajib Pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik 

dan benar. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), 

berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan 

pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

Pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang digolongkan sebagai Wajib 

Pajak? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang 

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Wajib 

Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 



 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu 

apabila telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. 

1. Persyaratan Subjektif 

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan 

mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan 

perubahannya, sebagaimana terdapat pada tabel berikut: 

Tabel VIII.1 Persyaratan Subjektif Wajib Pajak 

2. Persyaratan Objektif  

Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang telah 

menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan 

pemotongan/pemungutan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, persyaratan 

objektif terpenuhi apabila Wajib Pajak mempunyai penghasilan yang 

melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sedangkan untuk Wajib 

Badan persyaratan objektif terpenuhi apabila badan atau perusahaan tidak 

mengalami kerugian. 



 

 

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian di atas, bahwa untuk dapat 

dikenakan pajak, maka Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan subjektif 

dan objektif tersebut sekaligus pada saat yang bersamaan. Setelah 

mengetahui persyaratan subjektif dan objektif Wajib Pajak, maka selanjutnya 

ketahui juga Kewajiban dan Hak Wajib Pajak. Apakah Kewajiban dan Hak 

Wajib Pajak?  

 

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu 

antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, 

maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-

hak Wajib Pajak. 

1. Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak 

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil 

dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang 

dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya 

terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali 

kelebihan tersebut. 

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 

(dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk 

Wajib Pajak yang masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan untuk PPh 

dan 1 (satu) bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui 

pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan. 

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak melalui dua cara, yaitu melalui Surat Pemberitahuan 

(SPT) dan/atau dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan 

kepada Kepala KPP. Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat 



 

mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka 

Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan 

2. Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak 

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas 

segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat 

Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping 

itu, pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang 

mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli 

bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk 

membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. Kerahasiaan Wajib 

Pajak antara lain: 

a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang 

dilaporkan oleh Wajib Pajak; 

b. data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; 

c. dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan 

yang berlaku. 

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka 

kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti 

tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan 

kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

3. Hak untuk Pengangsuran Atau Penundaan Pembayaran 

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan 

permohonan menunda pembayaran pajak. 

4. Hak untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan 

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan 

perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, baik PPh Badan maupun PPh 

Orang Pribadi. 

 

 



 

5. Hak untuk Pengurangan PPh Pasal 25 

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan 

besarnya angsuran PPh Pasal 25. 

6. Hak untuk Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 

Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak 

yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab 

tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan 

juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran 

pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas 

pajak terutang. 

Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) 

yang sudah dialihkan ke Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan 

untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi di 

Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten setempat. 

7. Hak untuk Pembebasan Pajak 

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 

pembebasan atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan. 

8. Hak Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak 

Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh 

dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 

dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan untuk PPN dan 3 (tiga) 

bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan. 

9. Hak untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah 

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah 

atau dana pinjaman luar negeri, PPh yang terutang atas penghasilan yang 

diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh 

pemerintah. 

 



 

10. Hak untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan 

Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu 

diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu 

yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, 

Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun yang 

penyerahannya di dalam daerah pabean oleh Wajib Pajak tertentu. 

Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan 

Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan 

perolehan bahan baku. 

 

Diskusi pada bagian ini akan lebih fokus membahas tentang kewajiban 

perpajakan yang dimiliki oleh setiap orang atau badan usaha yang telah 

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sekaligus pada saat yang 

bersamaan. Kewajiban perpajakan tersebut antara lain adalah  kewajiban 

mendaftarkan diri, kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan. Apa 

yang dimaksud  kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, 

memperhitungkan, memotong/membayar dan melaporkan pajak. 

Diskusikanlah terlebih dahulu dengan teman Anda sebelum membaca uraian 

berikut ini. 

1. Kewajiban Mendaftarkan Diri 

Berdasarkan sistem self assessment, maka Wajib Pajak mempunyai 

kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP).  NPWP adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak 

(WP) sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakan. 

Tatacara Pendaftaran NPWP telah diatur dalam Peraturan Direktorat 

Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan 

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan 

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan 

http://pradirwancell.blogspot.com/2014/01/tata-cara-pendaftaran-npwp.html
http://pradirwancell.blogspot.com/2014/01/tata-cara-pendaftaran-npwp.html


 

Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013. 

Wajib Pajak pengusaha orang pribadi atau badan yang melakukan 

penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah 

peredaran bruto/penerimaan bruto (omzet) melebihi Rp.4.800.000.000,-  

dalam setahun, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). KPP 

atau KP2KP akan melakukan penelitian mengenai keberadaan dan kegiatan 

usaha di tempat usaha Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP 

tersebut. Bagi pengusaha yang telah diukuhkan sebagai PKP, diwajibkan 

untuk memungut PPN dari setiap pembeli/pemakai jasanya dengan 

menerbitkan faktur pajak. PPN yang sudah dipungut, kemudian dilaporkan 

dalam laporan bulanan (SPT Masa) dan apabila ternyata ada PPN yang harus 

disetor, maka harus disetor terlebih dahulu sebelum dilaporkan ke KPP 

tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar.  

Gambar VIII.1 Contoh Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 



 

2. Kewajiban Menghitung Pajak  

Apa itu menghitung pajak? Menghitung berarti proses menentukan pajak 

yang harus dibayar. Secara umum untuk menghitung pajak digunakan sistem 

self assessment,  dimana Wajib Pajak menghitung sendiri pajak yang 

terhutang. Penghitungan pajak secara self assesment lebih banyak 

diterapkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan (SPT Tahunan, 

baik orang pribadi maupun badan). Secara garis besar, item-item yang 

dipertimbangkan dalam penghitungan pajak secara self assesment, yaitu: 

1) penghasilan; 

2) pengurang penghasilan; 

3) penghasilan netto; 

4) penghasilan kena pajak; 

5) tarif pajak; 

6) besarnya pajak terutang; 

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

atau diperoleh Wajib Pajak (WP), 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 apapun. Salah satu unsur pengertian penghasilan adalah “... 

setiap tambahan ekonomis...”. Tambahan ekonomis ini juga berarti bahwa 

pajak dikenakan atas penghasilan neto atau penghasilan bruto dikurang 

biaya-biaya yang diperkenankan dalam Undang Undang PPh. Penghasilan 

bruto atau pendapatan kotor, adalah nilai atas penggantian atau imbalan 

yang diminta, ditagih atau seharusnya diminta atas penyerahan barang, 

barang tidak berwujud, jasa atau hak atas penggunaan harta.  

Jika terjadi joint cost sehingga tidak dapat dipisahkan pembebanan biaya 

penghasilan dari beberapa jenis objek pajak maka pembebanan dilakukan 

secara proporsional sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 

2010. Penghasilan bruto belum menjadi objek pajak sehingga terlebih 

dahulu harus dikurangi pengeluran atau biaya-biaya terkait dengan 

penghasilan tersebut. 



 

Pengurang penghasilan adalah biaya-biaya terkait dengan kegiatan untuk 

mendapatkan penghasilan tersebut. Biaya-biaya ini harus dipisahkan antara 

penghasilan dari bukan objek pajak, dari objek final, dari objek bukan final 

(yang dikenakan tarif umum), maupun yang mendapat fasilitas perpajakan. 

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan secara garis besar ada tiga 

pengurang penghasilan bruto, yaitu: 

1) biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. (Pasal 

6 ayat (1) UU PPh). 

2) kompensasi kerugian selama lima tahun berturut-turut (Pasal 6 ayat (2) 

UU PPh) 

3) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dikurangi Penghasilan Tidak Kena 

Pajak/PTKP (Pasal 6 ayat (3) UU PPh), dengan ketentuan sebagaimana 

terdapat dalam tabel berikut: 

Status Wajib Pajak Setahun (Rp) Sebulan 

(Rp)  

untuk Wajib Pajak orang pribadi tidak kawin dan tidak 

mempunyai tanggungan (TK/-)  

36.000.000,-  3.000.000,-  

untuk Wajib Pajak orang pribadi kawin dan tidak 

mempunyai tanggungan (K/-)  dan untuk Wajib Pajak 

orang pribadi tidak kawin yang mempunyai 1 

tanggungan (TK/1)  

39.000.000,-  3.250.000,-  

untuk Wajib Pajak orang pribadi kawin mempunyai 1 

tanggungan (K/1) dan untuk Wajib Pajak orang 

pribadi tidak kawin yang mempunyai 2 tanggungan 

(TK/2) 

42.000.000,-  3.500.000,-  

untuk Wajib Pajak orang pribadi kawin mempunyai2 

tanggungan (K/2) dan untuk Wajib Pajak orang 

pribadi tidak kawin yang mempunyai 3 tanggungan 

(TK/3) 

45.000.000,-  3.750.000,-  

untuk Wajib Pajak orang pribadi kawin + 3 

tanggungan (K/3)  

48.000.000,-  4.000.000,- 

Tabel VIII.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Penghasilan netto adalah hasil pengurangan penghasilan bruto dikurangi 

dengan pengurang penghasilan bruto. Dalam hal penghasilan yang diterima 



 

atau diperoleh Wajib Pajak tidak mengeluarkan biaya-biaya maka dapat 

dikatakan bahwa penghasilan neto merupakan penghasilan bruto itu saja. 

Biasanya penghitungannya dikenal dengan before tax misalnya bagi Wajib 

Pajak yang mendapatkan penghasilan dari royalti, pada saat mendapatkan 

penghasilan tersebut tidak membutuhkan biaya-biaya. Pengeluaran-

pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan 

dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang 

baik. 

Penghasilan Kena Pajak adalah Penghasilan neto setelah dikurangi 

kompensasi kerugian. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Penghasilan Kena 

Pajak adalah penghasilan neto setelah dikurang kompensasi kerugian 

dikurangi lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  

Tarif pajak adalah persentase besaran tertentu yang ditetapkan berdasarkan 

Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam pasal 17 UU PPh, yaitu: 

1) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut: 

Tabel VIII.3. Tarif Pajak 

2) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah 

sebesar 25% (dua puluh lima persen). 

Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam suatu masa pajak atau 

tahun pajak, yang diperoleh dengan cara mengalikan antara Penghasilan 

Kena Pajak (PhKP) dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan Pasal 17 

Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

Disamping sistem sefl assessment, diterapkan juga official system, yaitu 

suatu sistem yang memberi tanggung jawab kepada pemerintah (fiskus) 



 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang olah Wajib Pajak. Sistem ini 

pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung. Dalam hal ini 

Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan 

surat ketetapan pajak oleh fiskus.  

Sistem ini diterapkan seperti dalam conoth pelunasan Pajak Bumi Bangunan 

(PBB), dimana Otoritas Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak 

mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi, Wajib Pajak tidak 

perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat 

Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan olek KPP dimana 

tempat objek pajak tersebut terdaftar.  

Menghitung pajak juga bisa dilakukan dengan with holding system. Sistem ini 

merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang 

Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh 

peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong 

atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada 

penerimaan penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam 

sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, 

maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan, 

seperti halnya pada self assessment system. Sistem pajak ini menekankan 

kepada pemberian kepercayaan pada pihak ketiga di luar fiskus, yaitu 

pemberi penghasilan melakukan pemotongan atau memungut pajak atas 

penghasilan yang diberikan dengan suatu persentase tertentu dari jumlah 

pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima 

penghasilan. Penerapan with holding tax system di Indonesia antara lain 

seperti yang dikenakan atas PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 

21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPN, dan PPnBM. 

3. Kewajiban Membayar Pajak 

Setelah diketahui jumlah pajak yang terhutang, kewajiban selanjutnya 

adalah membayar pajak terhutang tersebut dengan mekanisme sebagai 

berikut: 

1) Membayar sendiri pajak yang terutang: 

a) Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25) 



 

Pembayaran PPh Pasal 25, yaitu pembayaran pajak penghasilan 

secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban 

Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun 

pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan 

terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak 

setiap bulan. 

b) Pembayaran PPh Pasal 29 pada saat penyampaian SPT Tahunan; 

Pembayaran PPh Pasal 29 yaitu pelunasan pajak penghasilan yang 

dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila 

pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total 

pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut 

pihak lain sebagai kredit pajak yang dapat diperhitungkan. 

2) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), 

PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain 

disini berupa : 

a) Pemberi penghasilan; 

b) Pemberi kerja; atau 

c) Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. 

3) Pemungutan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak atau oleh pihak lain yang 

ditunjuk pemerintah. 

4) Pembayaran Pajak-pajak lainnya. 

1) Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Untuk daerah Jakarta, 

pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM 

di Bank-bank tertentu. 

2) Pembayaran BPHTB yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas 

tanah dan bangunan. 

3) Pembayaran Bea Meterai yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang 

dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda meterai berupa 

meterai tempel atau kertas bermeterai atau dengan cara lain seperti 

menggunakan mesin teraan. 



 

Sarana yang dipakai untuk membayar bisa dilakukan dengan Surat Setoran 

Pajak (SSP) yang dapat dilihat melalui link berikut 

“http://www.pajak.go.id/mts_download_tree/page/48”. Pembayaran dan 

penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara, dengan cara: 

1) menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui layanan pada 

loket/teller (over the counter) pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank 

Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing; atau  

2) pembayaran pajak secara elektronik melalui e-billing yang dapat diakses 

pada situs djponline.pajak.go.id. 

4. Kewajiban Melaporkan  

Untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam 

satu masa pajak atau tahun pajak, maka Wajib Pajak melaporkan kepada 

otoritas pajak  menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat 

Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bentuk dari SPT, 

baik SPT Masa maupun SPT Tahunan dapat dilihat melalui link berikut 

“http://www.pajak.go.id/mts_download_tree/page/48”.  

Ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan terdapat dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 243 tentang Surat Pemberitahuan. 

SPT disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat 

lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dengan cara: 

1) disampaikan secara langsung; 

2) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 

3) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; 

atau 

4) saluran tertentu yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pajak sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi (e-Filing). 

http://www.pajak.go.id/mts_download_tree/page/48
http://www.sse.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/mts_download_tree/page/48


 

Jenis SPT dapat dibedakan menjadi SPT Tahunan dan SPT Masa yang dapat 

dijelaskan, sebagai berikut: 

a. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas 

pembayaran pajak bulanan, terdiri dari: 

a) SPT Masa PPh Pasal 21, adalah SPT Masa yang digunakan oleh 

pemberi kerja dalam pemotongan pajak atas penghasilan berupa 

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

diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; 

b) PPh Pasal 22, adalah SPT Masa yang digunakan oleh pemungut 

tertentu, antara lain: 

 Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga 

pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan 

dengan pembayaran atas penyerahan barang; 

 Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta 

berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha 

di bidang lain. 

 Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang 

tergolong sangat mewah. 

c) SPT Masa PPh Pasal 23, adalah SPT Masa yang digunakan untuk 

melaporkan pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang 

telah dipotong PPh Pasal 21 

d) SPT Masa PPh Pasal 26, adalah SPT Masa yang digunakan untuk 

pemotongan PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang 

bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia , 

e) SPT Masa PPN (1111, 1111DM, dan 1107) dan PPnBM, adalah SPT 

Masa yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak, pengusaha 

tertentu, maupun pemungut untuk melaporkan jumlah PPN yang 

terutang dalam suatu masa pajak. SPT Masa PPN 1111 digunakan 

oleh PKP, 1111DM digunakan oleh PKP tertentu, 1107 digunakan 



 

oleh pemungut, antara lain bendahara pemerintah, BUMN, dan lain-

lain. 

b. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan, 

terdapat dua jenis SPT Tahunan, yaitu SPT Tahunan Wajib Pajak Orang 

Pribadi (1770SS, 1770S, dan 1770) dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan 

(1771). 

Keterlambatan penyampaian SPT dapat dikenakan sanksi administrasi 

sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007, yaitu denda sebesar: 

1) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa 

Pajak Pertambahan Nilai; 

2) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa 

lainnya; 

3) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan; 

4) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Untuk kepentingan penegakan hukum, buku, catatan, dan dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk 

hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau 

secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di 

Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang 

pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. 

8.3 Menggali Cara Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

Setelah Anda mempertanyakan apakah kewajiban perpajakan bagi Wajib 

Pajak, selanjutnya mari menggali lebih mendalam cara pemenuhan 

kewajiban perpajakan tersebut. 



 

8.4.1 Cara Pemenuhan Kewajiban Mendaftarkan Diri 

Bagaimana cara memperoleh NPWP? Apakah susah dan mahal? Tidak, 

memperoleh NPWP itu  MUDAH dan GRATIS, tetapi tentunya Anda tetap 

harus memenuhi syarat yang diperlukan.  

Permohonan pendaftaran NPWP dapat Anda sampaikan dengan salah satu 

dari tiga cara berikut: 

1) mendaftarkan diri secara online dengan sistem Aplikasi e-Registration 

melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id/);  

2) mendaftarkan diri secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau 

Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);  

3) mengirimkan formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan 

administrasi melalui pos tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau 

jasa kurir ke KPP atau KP2KP yang sesuai dengan tempat tinggal atau 

kedudukan atau kegiatan usaha WP.  

Bagi UMKM baik perseorangan maupun badan (PT, CV, BUMD, firma, kongsi, 

koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik) yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, wajib 

mendaftarkan sendiri ke KPP atau K2KP untuk memperoleh NPWP. UMKM 

milik perseorangan yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi 

persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Syarat subjektifnya adalah 

orang pribadi, sedangkan syarat objektifnya adalah memiliki penghasilan 

yang akan dikenakan pajak melebihi PTKP. 

 
Gambar VIII.2. Prosedur Pendaftaran NPWP 



 

 

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa pajak terhutang bisa 

dihitung sendiri atau dihitung oleh pemberi kerja. Berikut diberikan formula 

sederhana/singkat bagaimana cara menghitung pajak terhutang jika 

dihitung sendiri dan dihitung oleh pemberi kerja. 

Contoh Perhitungan Pajak 
 

 

 

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun 

swasta dan Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) 

yang dapat diambil di KPP atau KP2KP terdekat, atau dengan cara lain 

melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-billing).  



 

 

Gambar VIII.3. Prosedur Pembayaran Pajak 

Mulai tahun 2016, pembayaran pajak hanya dapat dilakukan secara 

elektronik dengan menggunakan e-Billing. Hal ini dimaksudkan untuk 

mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

membayar/menyetor pajak yang terutang yang dapat dilakukan dimanapun 

dan kapanpun. 

 

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, Surat 

Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib 

Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 

jumlah pajak yang sebenarnya terutang.  

Selain itu, Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran 

atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun 

melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh 

pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari 

pemotong atau pemungut atas pemotongan dan pemungutan pajak yang 



 

telah dilakukan. Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup 

penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak. 

 

Gambar VIII.4. Prosedur Pelaporan Pajak Melalui e-Filing 

Pelaporan pajak dapat disampaikan secara langsung melalui KPP atau 

KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar, pojok pajak, mobil pajak, pos, jasa 

ekspedisi, dropbox, maupun e-filing. SPT dapat dibedakan menjadi : 

a. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas 

pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa : 

1) PPh Pasal 21, 

2) PPh Pasal 22, 

3) PPh Pasal 23, 

4) PPh Pasal 25, 

5) PPh Pasal 26, 

6) PPN dan PPnBM (1111); 

7) Pemungut PPN (1107 PUT). 

b. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada 

beberapa jenis SPT Tahunan, yaitu: 



 

1) Badan (1771) 

2) Orang Pribadi (1770 SS, 1770 S, dan 1770) 

 

Dengan adanya sistem self assesment, pemerintah memberikan 

kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsekuensi dari 

sistem self assesment tersebut, Wajib Pajak diharuskan mengetahui apa saja 

yang menjadi hak dan kewajibannya, serta bagaimana cara pemenuhan 

kewajiban perpajakannya tersebut. 

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan perpajakan yang berlaku, akan berkibat pada timbulnya sanksi 

perpajakan yang akan menjadi beban bagi Wajib Pajak. Sebagai contoh Wajib 

Pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda 

keterlambatan pelaporan sebesar Rp 100.000,00 untuk Wajib Pajak Orang 

Pribadi, sedangkan Wajib Pajak Badan Rp 1.000.000,00. Apabila Wajib Pajak 

dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat 

diancam dengan hukuman pidana perpajakan sampai ke tindakan 

penyanderaan (paksa badan/gidjzeling) 

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan/tax reform 

untuk mendorong Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya 

dengan baik dan benar. Program reformasi administrasi perpajakan 

diwujudkan dalam bentuk penerapan sistim administrasi perpajakan 

modern, yang memiliki ciri-ciri khusus, antara lain: struktur organisasi yang 

dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan 

jenis pajak; perbaikan pelayanan bagi Wajib Pajak melalui pembentukan 

Account Representative dan Complaint Center untuk menampung keberatan 

Wajib Pajak.  

Sistem administrasi perpajakaan modern juga telah mengikuti 

perkembangan teknologi yang diwujudkan dengan implementasi layanan 

elektronik berbasis teknologi informasi, seperti: e-SPT, e-Faktur, e-Filing, e-



 

Billing, dan e-Registration. Layanan elektronik tersebut diharapkan dapat 

mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 

dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Mengingat pentingnya pajak dalam pembangunan bangsa Indonesia dan 

bagaimana usaha Pemerintah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi, maka 

sudah menjadi keharusan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 

Apakah Anda ingin masyarakat Indonesia mengalami kesejahteraan dan 

kemakmuran? Apakah yang telah Anda lakukan untuk berkontribusi 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang demikian? Sebagaimana telah 

dikemukakan terdahulu bahwa pajak mempunyai arti strategis bagi 

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, 

masyarakat yang memenuhi kewajiban perpajakannya sama artinya dengan 

warga negara yang ikut bersama-sama dalam menciptakan kesejahteraan 

dan kemakmuran.  

Roda pembangunan harus tetap berjalan untuk dapat meningkatkan 

kesejahteraan. Sebagai warga negara yang baik, semestinya kita harus 

berkontribusi dalam menggerakkan roda pembangunan tersebut dan tidak 

menjadi penumpang gelap (free rider) dalam pembangunan. Free Rider 

adalah warga negara yang memanfaatkan fasilitas yang dibiayai oleh pajak, 

seperti jalan, transportasi, subsidi, dan lain-lain, tetapi tidak memberikan 

kontribusi, baik dalam bentuk pembayaran pajak maupun memelihara 

fasilitas yang digunakan. Free Rider dapat diilustrasikan seperti gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Gambar VIII.5. Penumpang Gelap (Free Rider) 

 

Di negara maju, kesadaran warga negaranya untuk membayar pajak sangat 

tinggi, misalnya Jepang, yang 50% dari penduduknya membayar pajak. 

Di  Jepang, warganya begitu bangga dapat membayar pajak ke negara dalam 

jumlah besar, karena hal tersebut merupakan wujud kecintaan mereka 

kepada negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemudian Jepang 

menjadi negara maju

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh warga negara semata-mata 

dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan keuangan negara dari sektor 

pajak yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran warga negara. Dengan kata lain, pemenuhan kewajiban 

perpajakan oleh warga negara pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan dapat 

terbentuk dalam situasi dimana: (1) Wajib Pajak paham atau berusaha 



 

memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; 

(2) mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap, dan jelas; (3) menghitung 

jumlah pajak yang terutang dengan benar; (4) membayar pajak yang 

terutang tepat pada waktunya; (5) Melaporkan SPT tepat pada waktunya.  

Mari kita perhatikan uraian dalam box berikut. 

 

Pendapatan Pajak di Mamuju meningkat 

 

Bagaimana pendapat Anda setelah menyimak informasi di atas? Apakah 

yang menyebabkan pendapatan pajak di Mamuju meningkat? Apakah 

dampaknya bagi masyarakat? Teladan apakah yang dapat dipetik dari 

informasi di atas? Bagaimana dengan kesadaran pajak di daerahmu? 



 

Dari fakta tersebut, pajak merupakan salah satu kontributor terbesar 

penerimaan negara yang dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat. Untuk itu, pemahaman dan kesadaran terhadap hak dan 

kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dalam rangka pemenuhan 

kewajiban perpajakan

 

1. Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi diatur 

dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang 

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang”. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban 

kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan 

bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment yang 

memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya.  

3. Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban perpajakan, yaitu: Kewajiban 

Mendaftarkan Diri, Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pembayaran 

dan Pelaporan Pajak. 

4. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sikap dan 

perilaku ini menunjukkan bukti kecintaan warga negara terhadap 

negaranya. 

 

AKTIVITAS 

Kemukakan strategi yang Anda tawarkan/usulkan untuk 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan warga negara di Indonesia. Bekerjalah dalam kelompok 

dan laporkan hasilnya melalui presentasi di kelas secara 

bergantian. 



 

 

Untuk memahami lebih lanjut hal-hal yang sudah Anda pelajari, coba Anda 

praktikkan tugas berikut, yaitu: 

1. Lakukan pendaftaran NPWP melalui situs www.pajak.go.id dengan 

mempersiapkan data-data yang diperlukan. 

2. Jika Anda sudah mempepunyai penghasilan, coba hitung berapa pajak 

yang harus Anda bayar dalam setahun? Jika Anda belum mempunyai 

penghasilan, anda  dapat mencoba menghitung penghasilan orang tua 

Anda, teman Anda, pedagang di tempat Anda atau yang lainnya. 

3. Setelah mengetahui besarnya pajak yang harus Anda bayar, cobalah 

untuk mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai alat untuk membayar 

pajak. SSP juga dapat dibuat secara elektronik  melalui e-Billing, dengan 

mengunjungi djponline.pajak.go.id, Anda akan memperoleh kode 

pembayaran (ID Billing), untuk dapat membayar pajak, baik melalui ATM, 

Internet Banking, EDC, maupun ke Bank ataupun Kantor Pos. 

4. Coba Anda tuangkan penghasilan Anda dalam Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT Tahunan), sehingga Anda mendapatkan SPT Tahunan 

yang siap untuk dilaporkan ke kantor pajak terdekat. 

5. Jika ada permasalahan, Anda dapat mendatangi kantor pajak setempat 

untuk belajar lebih lanjut. 

http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/

