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ABSTRAK 

 

YUYUN WAHYUNI SUKMA.2020. Implementasi Pemotongan pajak PPh 

pasal 4 ayat 1 atas Jasa Honorarium dan Imbalan PNS di luar Gaji pada 

KANTOR BAPENDA KABUPATEN BULUKUMBA. Karya Tulis Ilmiah (KTI), 

Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar Dibimbing oleh Dibimbing oleh Dr.H.Andi Rustam  

dan  Nasrullah 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Pemotongan 

Pajak PPh pasal 4 ayat 1 atas Jasa Honorarium dan Imbalan PNS di luar Gaji Pada 

Kantor BAPENDA KABUPATEN BULUKUMBA.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif  kualitatif. 

Dimana penelitian dilaksanakan dilapangan dan survey secara langsung ditempat 

yang akan diteliti. Hasil penelitian Berdasarkan data yang di dapat dari Bapenda 

Kabupaten Bulukumba dan olah data yang dilakukan peneliti menyesuaikan 

dengan peraturan UU PPh 1984 Bahwa Penghasilan yang Dikenakan Pajak 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, bahwa yang termasuk penghasilan itu 

adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang 

didapat oleh Wajib Pajak, Tarif pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat 1. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Pemotongan, PPh pasal 4 ayat 1. 
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ABSTRAK 

YUYUN WAHYUNI SUKMA. 2020. Implementasion Of Withholding Income 

Tax Articel 4 Paragraph 1 on Honorarium and Compensation For Civil 

Servants Outside Of Salary At The BAPENDA OFFICE BULUKUMBA 

Regency. Scientific Wriring (KTI), Taxation Study Program, Facultas Of  

Economics and Business, Muhammadiyah Universitas Of Makassar Supervised by 

Andi Rustam and Nasrullah. 

This study aims to determine the implementation of withholding income 

tax article 4 paragraph 1 on honorarium and compensation for civil servants 

outside of salary at the BAPENDA BULUKUMBA. 

 district office. This type of research is a qualitive descriptive study. Where 

research is carried out in the field and the survey is directly in place to be studied. 

Research Result Based on data obtained from the Bapenda of Bulukumba 

Regency and the data processing carried out by researchers according to the PPh 

1984 Law that the income subject to taxatipn has the following elements, that 

what includes income is any addictional ability to control goods and service 

obtained by the taxpayer, the ratte of withholding income tax articel 4 paragraph 

1. 

Keyword : Implementation, Withholding, Income Tax Articel 4 paragraph 1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan rencana 

pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dalam hal usaha 

mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyiapkan tahap-tahap 

persiapannya, baik untuk jangka panjang, menengah, maupun jangka 

pendek, yang meliputi perencanaan, pembiayaan pelaksanaan, 

pengawasan. Bagi indonesia pembangunan memerlukan sumber daya dan 

dana. 

Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan 

perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk 

menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu salah satunya adalah terhadap 

UU Pajak Penghasilan. 

Perubahan merupakan salah satu upayah dari pemerintah untuk 

lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib 

pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, 

pemerintah mengeluarkan Undang-undang pajak Penghasilan No. 7 

tahun 1983, dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 

dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Pajak Penghasilan 
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No. 17 tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-undang No. 36 

tahun 2008. 

Banyak upayah perubahan untuk memperbaiki peraturan 

perpajakan, namun kenyataannya dalam pelaksanaan masih masih 

banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam 

penerapan pajak penghasilan Pasal 4 ayat (1) dalam hal perhitungan, 

pelaporan dan penyetoran kewajib pajak.   

Pajak Penghasilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

UU PPh 1984 lengkapnya berbunyi “yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterimah 

atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik berasal dari indonesia maupun dari 

luar indonesia, yang dapat dipakai untuk komsumsi atau untuk menanbah 

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk 

apapun”. 

Pemerintah membuat kebijakan dan peraturan perpajakan yang 

memiliki tujuan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang 

kondusif. Namun hal itu harus didukung oleh kesadaran masyarakat 

dengan cara menjalannkan kewajiban sebagai warga negara yang baik 

yaitu dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. 

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin 

mengangkat judul “implementasi pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat 
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1 atas jasa honorarium dan imbalan PNS diluar gaji pada kantor 

bapenda kabupaten Bulukumba” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana implementasi pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat (1) 

atas jasa honorarium dan imbalan PNS diluar gaji pada Kantor 

BAPENDA kabupaten Bulukumba?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Untuk mengetahui cara pelaksanaan pemotongan pajak 

PPh pasal 4 ayat (1) atas jasa honorarium dan imbalan PNS diluar gaji 

pada kantor BAPENDA kabupaten Bulukumba 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian diharapkan bisa menambah wawasan dan 

memperluas pengerahuan kita dibidang perpajakan, agar penulis bisa 

membandingkan antara teori dan fakta lapangan. 

2. Bagi Pembaca 
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a) Penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai bahan referensi dan 

alat perbandingan bagi peneliti yang melakukan penelitian yang 

sama. 

b) Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan dalam melakukan 

diskusi terkait dengan judul penelitian. 

c) Agar penelitian ini bisa mengembangkan ilmu dibidang 

perpajakan serta dapat memecahkan masalah terkait dengan objek 

yang diteliti. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1 LandasanTeori 

2.1.1 Pengertian Pajak  

Pajak merupakan salah-satu penerimaan Negara yang bersumber 

dari masyarakat yang penerimaannya kembali lagi pada Negara. 

Berdasarkan pendapat Djajadinigrat (2009) Pajak 

merupakankontribusi yang dapat memberikan sebagian dari kekayaan ke 

negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 

menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, 

akan tetapi tidak ada jasa timbal balik, dari negara secara langsung, untuk 

menjaga kesejahteraan secara umum. 

Bagi Soemitro dalam Mardiasmo (2016) Pajak merupakan 

retribusi kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan 

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukan serta dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

Sedangkan bagi Anderso dalam Muhammad Djafar Saidi (2014) 

“Pajak merupakan pembayaran yang bersifat memaksa kepada Negara 
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yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. 

Adapun bagi Feldeman dalam Siti Resmi (2017) “Pajak adalah 

prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa 

(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya 

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum.” 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak terdiri dari 2 macam, yaitu :  

1) Fungsi Pembiayaan (Budgetair)  

Sebagai sumber biaya bagi pemerintah untuk membayar setiap 

pengeluarannya. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)  

Untuk mengatur serta menjalankan tugas bagi pemerintah pada 

bidang sosial maupun ekonomi. 

2.1.3 Jenis Pajak 

Jenis pajak yang berlaku di Indonesia di kelompokan menjadi 3 

bagian antara lain: 

1) Menurut Golongan 

a. Pajak Langsung 
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Pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak 

bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kewajiban 

perpajakannya kepada pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan 

(PPH). 

b. Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang dapat dilimpahkan kewajiban perpajakannya 

kepada orang lain. 

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2) Menurut Sifat 

a. Pajak Subjektif 

Pajak yang dikenakan pada keadaan subjek pajak (Wajib 

pajak) sehingga dapat mempengaruhi besarnya kewajiban 

perpajakan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.Contoh Pajak 

Penghasilan (PPh) dengan memperhatikan penghasilan tidak kena 

pajak (PTKP). 

b. Pajak Objektif 

Pajak yang dikenakan pada objek pajak tanpa melihat 

kondisi dari wajib pajak. 

Misalnya; pajak pertambahan nilai. 

3) Menurut Lembaga Pemungut. 

a. Pajak Negara atau Pajak Pusat 
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Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Contoh: PPh, PPN, PPnBM. 

b. Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan pajak yang dibebankan oleh 

pemerintah daerah untuk membayar pengeluaran daerahnya. 

Misalnya: pajak hotel, pajak restoran, pajak air 

permukaan, pajak reklame, pajak rokok, pajak hiburan, pajak 

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam serta batuan, pajak 

parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi serta bangunan, 

atau pun bea perolehan atas tanah serta bangunan. 

2.1.4 Pajak penghasilan PPH 

Pajak penghasilan (PPH) merupakan pajak yang terutang 

atas penghasilan, antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari 

laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga. 

Wajib pajak dikenal atas penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) 

tahun pajak. 

PPH yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak harus 

dilunasi pembayarannya oleh Wajib Pajak dan Undang-undang Pajak 

Penghasilan telah mengatur cara pelunasan PPh yang terutang oelh 

Wajib Pajak, yaitu dengan cara membayar sendiri dan melalui 

pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain, menghitung 
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PPh yang terutang, bagaimana pembayarannya, dan mekanisme 

pelaporan PPh yang telah dibayar tersebut. 

 

2.1.5 Pelaporan Pajak Penghasilan  

Menurut Mulyono (2010:95) pelaporan atas pelunasan 

Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti: 

a. Wajib pajak, pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) oleh Wajib Pajak 

dapat dilakukan dengan pola: bulanan, triwulan dan tahunan 

b. Pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang berkedudukan sebagai 

pembeli maupun penjual, berkewajiban membayar dan melapor 

PPh yang di pungut. 

c. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang semuanya 

berkedudukan sebagai pembeli jasa berkewajiban membayar dan 

melapor PPh yang sudah dipotong. 

d. Yang menyerahkan barang pelaporan PPh yang dilakukan oleh 

yang menyerahkan barang dilakukan pada berbagai kegiatan 

seperti yang termasuk dalam PPh pasal 22 

e. Petugas Pajak, PPh yang dibayar kepada petugas pajak hanya 

terjadi pada PPh atas fiskal luar negri, pelaporan PPh atas fiskal 

luar negri dilakukan oleh petugas fiskal setiap bulan .  
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2.1.6 Objek PPh pasal 4 ayat 1  

PPh adalah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

4 ayat (1) UU PPh 1984, yang lengkap berbunyi, “yang menjadi objek 

pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU PPh 1984 bahwa 

penghasilan yang dikenakan pajak mempunyai unsur-unsur sevagai 

berikut: 

a. Tambahan Kemampuan Ekonomi  

Bahwa yang termasuk penghasilan adalah setiap 

tambahan  kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang di 

dapat oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak yang berkenaan. Maksud 

“tambahan” disini adalah jumlah neto yaitu jumlah penerimaan 

atau perolehan bruto dikurangi dengan biaya mendapatkan menagih 

dan memelihara penghasilan itu.  

b. Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak 

Adalah kepada tambahan kemampuan ekonomis yang 

telah menjadi realisasi. Pengertian realisasi dalam hal ini 

mengambil alih  konsep akuntansi, yaitu penghasilan yang telah 
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dapat di bukukan, baik memakai cash basis maupun dengan 

memakai accrual basis 

c. Baik yang Berasal dari indonesia maupun yang berasal dari Luar 

indonesia 

Bahwa penghasilan yang dikenakan pajak itu meliputi 

penghasilan yang di dapat dimanapun juga, baik yang berasal dari 

sumber-sumber diluar Indonesia. Bagi subjek pajak dalam negri 

kewajiban pajak objektifnya adalah world wide income  sedangkan 

bagi subjek pajak luar negeri kewajiban pajak objektifnya terbatas 

hanya yang diatur dalam pasal 26 PPh 1984. 

d. Yang Dipakai Untuk Komsumsi Maupun Untuk Tambahan Harta  

 Merupakan cara yang dihitung atau mengukur besarnya 

penghasilan yang dikenakan pajak, yaitu sebagai hasil penjumlahan 

seluruh pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi yang sisanya 

ditabung menjadi kekayaan Wajib Pajak, termasuk yang dipakai 

untuk membeli harta sebagai investasi. Ini sebenarnya penerapan 

rumus: Y= C+S untuk keperluan perpajakan. Ini lazim disebut 

metode perhitungan penghasilan kena pajak berdasarkan 

pemakaian penghasilan, expenditure atau pengguna penghasilan. 

e. Dengan Nama dan Dalam Bentuk apapun  

Bahwa dalam penetuan ada tidaknya penghasilan yang 

dikenakan pajak dan kalau ada besarnya penghasilan itu maka yang 
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menetukan bukan nama yang di berikan oleh Wajib Pajak dan juga 

bukan bergantung kepada bentuk yuridis yang dipakai oleh Wajib 

Pajak dan juga bukan bergantung kepada bentuk yuridis yang 

dipakai oleh Wajib pajak melainkan yang paling menentukan 

adalah hakekat ekonomis yang sebenarnya. Pedoman yang harus 

dipegang teguh ini disebut the Substance-Over-Form Principle 

yang berarti bahwa hakekat ekonomis adalah lebih penting dari 

pada bentuk formal yang dipakai. 

Contoh-contoh penghasilan yang merupakan objek PPh antara lain: 

a) Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, seperti: gaji, 

upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus , grafikasi, 

uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya 

b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 

penghargaan. 

c) Laba usaha 

d) Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta 

Seperti: 

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada 

perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai 

pengganti saham atau penyertaan modal. 
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2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan 

dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada 

pemegang saham, sekutu, atau anggota. 

3. Keuntungan karena liquidasi, penggabungan, 

peleburan, pemekaran, pemecahan atau 

pengambilan usaha. 

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, 

bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan 

kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, 

koperasi, atau orang pribadi yang menjalannkan 

usaha mikro dan kecil yang ketentuan diatur lebih 

lanjut dari peraturan menteri keuanga, sepanjang 

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak 

yang bersangkutan. 

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan 

sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda 

turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan 

dalam perusahaan pertambangan 
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e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah 

dibabankan biaya dan pembayaran tambahan pengembalian 

pajak. 

f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 

jaminan pengembalian utang 

g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 

dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, 

dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 

h) Royalty. 

f. Tarif PPh 21  

• 5% untuk Wajib Pajak dengan penghasilan sampai dengan 

Rp.50.000.000 per tahun 

• 15%  untuk Wajib Pajak dengan  penghasilan diatas Rp.50.000.000 

sampai Rp.250.000.000 per tahun 

• 25% untuk Wajib Pajak dengan penghasilan diatas Rp.250.000.000 

sampai Rp.500.000.000 per tahun 

• 30% untuk Wajib Pajak dengan penghasilan di atas 

Rp..500.000.000 

• Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP yang dikenakan tarif 

sbesar 20%  

. 
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2.1.7 Honorarium dan PNS 

2.1.7.1 Pengertian honorarium 

Honorarim adalah imbalan yang diberikan baik kepada 

PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan 

kegiatan pelayanan, pemerintaha dan pembangunan yang dilaksa 

Honorarium dapat digolongkan menjadi 2 hal yaitu : 

1. Honorarium yang terkait oprasional perangkat daerah seperti: 

honorarium pengelolah keuangan, honorarium pengelolah E-

KTP, honor pengelolah Sistem Informasi (websistem) dan lain-

lain, kriterianya bersifat rutinitas yang diselenggarakan oleh 

perangkat daerah masing-masing. 

2. Honorarium yang terkait dengan output, contoh honorarium 

penyelenggaraan workshop/seminar, honorarium 

penyelenggaraan ujian dan lain-lain, kriterianya : 

a. Penyelaksanaannya memerlukan pembentukan 

panitia/tim/kelompok kerja 

b. Mempunyai output jelas dan terukur. 

c. Sifatnya koordinatif dengan mengikut sertakan perangkat 

daerah/Organisasi lain. 

d. Sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu 

diprioritaskan atau diluar jam kerja. 
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e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada 

PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari. 

Bukan oprasional yang dapat diselesaikan secara internal Syarat 

dan ketentuan pemberian Honorarium adalah sebagai berikut: 

1. Diberikan kepada PNS mapun Non PNS yang terkait dengan 

pelaksanaan APBD dan tercantum dalam dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. 

2. Pemberian Honorarium dilakukan secara proporsional 

disesuaikan dengan besar kecilnya anggaran PD, maksud 

dan tujuan serta waktu pelaksanaan masing-masing DPA 

SKPD. 

Tim/Panitia Penyelenggara Kegiatan yang menerima 

honorarium harus ditetapkan dengan keputusan Bupati 

dan/atau keputusan Kepala PD yang merupakan bagian 

tidak terpisah dari DPA SKPD.   

a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan  

Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, 

Kuasa Pengguna Anggara,  Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD dan SKPKD, Bendahara Penerimaan SKPD, Pejabat 

Pelaksanaan Teknis Kegiatan, Pembantu PPK-SKPD/SKPKD , 

Pengurus Barang, dan Pembantu Bendahara, 

Penyimpanan/Pembantu Pengurus Barang, Staf Kegiatan 
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Pembantu PPTK dan Pembuat Daftar Gajji, yang diberikan 

setiap bulan berdasarkan pagu belanja langsung, pagu kegiatan 

atau target PAD yang dikelola dalam satu Tahun sesuai 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Pada Badan Keuagan Daerah selain perangkat daerah juga 

bertugas sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan 

Daerah (SKPKD). Untuk itu Kepala Badan selaku PPKD, 

PPK SKPD selaku PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran 

SKPKD diberikan honorarium setiap bulan berdasarkan 

pagu belanja tidak langsung (non belanja pegawai). 

Pembebana honorarium dimaksud dibebankan pada 

belanja rutin oprasional di Sekretariat Badan Keuanagan 

Daerah. 

2. Dalam rangka pengelolaan keuangan perangkat daerah, 

PPK SKPD dapat dibantu oleh staf yang bertugas sebagai 

Staf Pembantu PPK SKPD, maksimal 4 orang termasuk 

oprator simda dan bendahara pembantu. 

3. Kepala perangkat daerah mengangkat dan menetapkan 

Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dari pejabat 

esselon IV dilingkungan perangkat daerahnya dan Staf 

Kegiatan untuk masing-masing DPA SKPD. 
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4. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai DPA, PPTK 

dapat dibentuk oleh staf administrasi kegiatan maksimal 3 

orang, bisa ditunjuk dari unsur PNS maupun Non PNS. 

5. Apabila seorang PNS ditunjukan baik menjadi PPTKP 

maupun Staf Kegiatan lebih dari satu kegiatan maka yang 

bersangkutan mendapat honor dari salah satu kegiatan atau 

tersebar dibeberapa kegiatan (maksimal 12 bulan/kali, 

disesuaikan dengan anggaran kas yang bersangkutan) dan 

perhitungannya merupakan jumlah kumulatif/total besaran 

kegiatan. 

6. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium 

pengelolaan keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 

10% (sepuluh persen) dari pagu perangkat daerah 

b. Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima 

Hasil Pekerjaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat 

Pemesan, Kelompok Kerja Unit Layanan YPengadaan, Panitia 

Penerima Hasil Pekerjaan serta Tim Sekeretariat Unit Layanan 

Pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa, 

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat 
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Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh 

pengguna/kuasa pengguna barang/jasa. 

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa 

dapat dijabat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk 

melaksanakan pengadaan barang/jasa, apabila pada perangkat 

daerah dimaksud tidak terdapat PNS yang memiliki Sertifikat 

Keahliaan Pengadaan Barang/jasa. 

3. Honorarium bagi Pejabat Pembuat Komitmen, 

pejabat/Kelompok kerja Pengadaan Barang/Jasa dan 

Pejabat/Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan diberikan 

orang/paket (OP) pengadaan. 

4. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Penerima Hasil 

Pekerjaan, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat 

oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa dan dapat 

melaksanakan pemilihan penyedian barang/jasa melalui 

penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket 

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang 

bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang 

bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) 
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5. Panitia penerima Hasil Pekerjaan berjumlah gasal 

beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat 

ditambah sesuai dengan kompleksitasi pekerjaan. 

6. Pejabat pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki Sertifikat 

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. 

7. Pejabat pemesan adalah pejabat yang bertugas untuk 

melakukan pemesanan barang/jasa dalam E-Purchasing yang 

ditunjuk Pimpinan Instansi/Institusi di luar Pejabat Pembuat 

Komitmen/Pejabat Pengadaan yang ditugaskan untuk 

melakukan pemesanan. 

8. Kelompok Kerja (pokja) Pengadaan Barang/Jasa adalah 

Pegawai Negri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Keahlian 

Pengadaan Barang/Jasa, diangkat oleh Unit Layanan 

Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan penyediaan 

barang/jasa melalui pelelangan atau penunjukan langsungan 

paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 

yang bernilai di atas Rp.200.000.000,- dan seleksi atau 

penunjukan langsung untuk paket. 

9. Pembentukan secretariat ULP/Sekretariat LPSE berdasarkan 

surat keputusan Bupati, dengan jumlah staf administrasi 

disesuaikan dan ketersediaan anggaran. 

c. Hororarium Tim Pengawasan dan Auditor Daerah 
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Satuan biaya uang saku pemeriksa merupakan satuan biaya 

yang digunakan untuk perancanaan kebutuhan biaya kompensasi 

kepada apparat pemeriksa (fungsional auditor) berdasarkan surat 

perintah pejabat yang berwenang, yang diberi tugas untuk 

melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) dalam wilayah Pemerintah 

Kabupaten Probolinggo dan dilaksanakan lebig dari 8 (delapan) 

jam. 

d. Honorarium lainnya 

1. Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan 

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada 

PNS atau unsur masyarakat yang diberi tugas untuk 

melaksakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati atau 

kepala perangkat daerah,  dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Mempunyi dasar hokum berupa peraturan perundang-

undangan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim 

tersebut ; 

b. Mempunyai keluaran (output) suatu kegiatan yang 

jelas dan terukur (dituangkan dalam dokumen 

DPA); 

c. Bersifat temporer dan tidak berulang tiap bulan; 

d. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati 

apabila bersifat koordinatif dengan 
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mengikutsertakan perangkat/organisasi lain dan 

Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah apabila 

tidak bersifat koordinatif dan hanya 

beranggotakan lingkup perangkat daerah itu 

sendiri; 

e. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu 

kepada pegawai negeri di samping tupoksinya; 

f. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 

g. Pemberian Honorarium hanya diberikan satu kali 

saat kegiatan itu diselenggarakan (selesai). 

h. Susunan Tim Kepanitiaan dapat tidak sama 

dengan ketentuan diatas, sepanjang ada peraturan 

perundang-undangan yang mendasarinya. 

2. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD) adalah Honorarium yang diberikan kepada tim 

yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin 

oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 

menyiapkan  serta  melaksanakan  kebijakan Kepala 

Daerah dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan Perubahannya serta 
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Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan 

Keuangan Daerah). 

3. Honorarium Tim Evaluasi APBDesa 

Honorarium Tim Evaluasi APBDesa adalah 

Honorarium yang diberikan kepada tim yang dibentuk 

dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas 

melakukan pengkajian dan penilaian terhadap rancangan 

Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan 

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

4. HonorariumNarasumber/Pembahas/TenagaAhli/Pengajar

Diklat/ Instruktur/Pelatih 

Pemberian honorarium jasa narasumber/tenaga ahli 

dan sejenisnya dalam kegiatan dianggarkan pada jenis 

belanja barang dan jasa yang besarannya ditetapkan 

dengan keputusan kepala daerah. 

a. Honorarium Narasumber Pembahas Tenaga Ahli 

Honorarium Narasumber Pembahas Tenaga Ahli 

dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang 

berdasar penugasan oleh pejabat yang berwenang 

untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada 
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PNS/masyarakat  dalam kegiatan Seminar / Rapat 

Koordinasi / Sosialisasi /Diseminasi/ Bimbingan 

Teknik / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / 

Simposium/Lokarkarya/FGD/ atau kegiatan sejenis, 

tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan. 

b. Honorarium Pengajar Diklat Widyaiswara Coaching 

Honorarium Pengajar Diklat dapat diberikan 

kepada PNS dan atau Non PNS yang  memberikan  

informasi/pengetahuan kepada PNS/masyarakat dalam 

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan 

keputusan pejabat yang berwenang. 

c. Honorarium Instruktur pelatih penyuluh 

Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh dapat 

diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang 

memberikan pelatihan / praktek kerja/penyuluhan 

kepada PNS/masyarakat dalam kegiatan Pelatihan 

atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh 

pejabat yang berwenang. 

5. Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan 

Dasar penempatan pada belanja jasa adalah bahwa 

pemberian honorarium bukan didasarkan pada status 



25 
 

   

kepegawaiannya akan tetapi atas kontribusi dalam 

pelaksanaan sebuah kegiatan. 

a. Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan Rakor 

/Diklat/Bintek dan lain-lain 

Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan 

dalam kegiatan diberikan kepada pejabat yang telah 

ditetapkan  untuk  membuka dan menutup suatu 

kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi/ Sosialisasi / 

Diseminasi / Bimbingan Teknik / Workshop / Rapat 

Kerja / Sarasehan / Simposium/ Lokarkarya / FGD / 

Pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis. 

 

 

 

 

2.2 Kerangka Konseptual  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara implementasi 

pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat 1 atas jasa honorarium dan imbalan 

PNS di luar gaji pada kantor BAPENDA Kabupaten Bulukumba melalui 

BapendaKabupaten Bulukmba.Untuk itu peneliti membutuhkan data 
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wawancara maupun data pengamatan yang berasal dari pajak daerah agar 

mengetahui implementasi pemotongan pajak PPh pasal 4 ayat 1 atas jasa 

honorarium dan imbalan PNS diluar gaji yang diperoleh Bapenda 

Kabupaten Bulukumba.Setelah data diperoleh, maka data kemudian 

dianalisisdengan menggunakan pendataan kualitatif. Berdasarkan uraian 

tersebut berikut kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bapenda Kabupaten 

Bulukumba 

Implementasi Pemotongan 

Pajak PPH pasal 4 ayat (1) atas 

Jasa Honorarium dan Imbalan 

PNS di luar gaji 
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2.3 Metode Pelaksanaan Penelitian 

2.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) kota Bulukumba, di Jl. Kedondong poros BTN 1 

Gambar (2.2) Kerangka Konseptual 

Metode  Kualitatif 

PNS 

Pemotongan pajak atas 

uang  lembur 

 

 

HONORARIUM 

Tunjangan Hari Raya 

 

 

Dikurangi dengan 

1. Biaya jabatan 5% 

2. Iuran Pensiun yang di bayar 

sendiri 
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Bulukumba, Sulawesi Selatan, adapun waktu penelitian selama 2 (dua) 

bulan berkisar bulan Agustus sampai bulan September 2020. 

 

 
2.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mempermudah 

penulis dalam mendapat data yang valid dan reliable. Dalam penelitian 

tersebut antara lain: 

1) Studi kepustakaan 

Mengumpuldata yang relevan sesuai topik serta masalah 

yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, 

laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, 

peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, serta sumber-sumber yang 

tertulis baik tercetak maupun elektronik. 

2) Pengamatan (observation) 

Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan objek 

penelitian yang ada pada Kabupaten Bulukumba tepatnya di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba mengenai pemotongan 

pajak  PPh pasal 4 ayat (1) atas jasa honorarium dan imbalan PNS 

diluar gaji  pada kantor Bapenda Kabupaten Bulukumba. 

3) Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan 

untuk mencari informasi dari narasumber, cara pengumpulan data 
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yang diperoleh dari wawancara yaitu melalui pegawai pajak yang 

melayani wajib pajak dalam membayar pajakdi BAPENDA 

Kabupaten Bulukumba, berupa wawancara secara langsung yang 

berhubungan dengan implementasi pemotongan pajak PPh pasal 4 

ayat (1) atas jasa honorarium dan imbalan PNS di luar gaji pada 

kantor Bapenda Kabupaten bulukumba.  

4) Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui 

pengambilan data-data yang berhubungan dengan penelitian dari 

tempat penelitian yaitu BAPENDA Kabupaten Bulukumba. 

 

2.3.3 Jenis dan Sumber Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif.Dimana penilitianini dilakukan dilapangan dan survey secara 

langsung ditempat yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian 

dapat berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, 

dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses 

penelitian dilapangan.Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan 

dan selebihnya merupakan data. 

1) Data primer 



30 
 

   

Data yang diperoleh secara langsung dari pejabat yang 

berwenang atau pejabat yang melakukan pemeriksaan yang terdapat 

di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bulukumba. 

2) Data sekunder 

Data ini digunakan sebagai data penunjang bagi penyusun 

dalam penelitian ini.Data ini diperoleh dari dokumentasi 

objekpenelitian serta dari buku-buku yang berkaitan dengan objek 

yang diteliti dan literatur lainnya yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini atau data-data yang sudah ada seperti data yang berasal 

dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

  

2.3.4 Teknik  Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian atau 

permasalahan yang ada ditempat penelitian.Analisis data dilakukan saat 

pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Apabila 

jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan sampai peneliti mendapatkan data yang ingin 

diperoleh. Aktivitas dalam analisis data dengan memerlukan teknik 

analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu: 

 

1) Reduksi data 

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, 

memilah hal yang besifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal 
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yang besifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar 

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang 

diperoleh. 

2) Penyajian data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan 

selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, 

matrik, grafik, maupun bagan, namun dalam penelitian ini bentuk 

penyajian data lebih merajuk pada penyajian secara deskriptif. 

3) Menarik kesimpulan 

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara 

rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data 

yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba 

Badan pendapatan daerah (BPD) atau biasa disebut BAPENDA 

kabupaten Bulukumba, dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten 

Bulukumba Nomor 101 tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas dan fungsi 

susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah (BPD) 

kabupaten Bulukumba. Badan Pendapatan Daerah (BPD) sendiri 

merupakan hasil penataan organisasi (pemecahan) dari dinas pengelolaan 

keuangan dan aset dari Kabupaten Bulukumba. 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba telah resmi 

menempati kantor barunya. Di kompleks bangunan yang sebelumnya 

merupakan kampus Akademi Keperawatan ini, telah terlebih dahulu diisi 

oleh Kantor Dinas Perumahan, Pertahanan dan Pemukiman Kabupaten 

Bulukumba, sebenarnya proses pindah kantor ini telah dilakukan jumat 

(15/16) , namun masih harus melakukan beberapa persiapan seperti 

penataan ruangan, pemindahan peralatan kantor dan instalasi jaringan 

komputer, telpon, dan internet. 

Seperti diketahui, sejak resmi berdiri sendiri menjadi Badan pada 

tahun 2016, Bapenda yang sebelumnya adalah bagian dari Dinas 

Pendapatan dan Keuangan Daerah .  
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3.2 Struktur Organisasi  

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA 

 

 

 
 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi 
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3.3 Job Description 

1) Kepala Badan 

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendapatan 

daerah. 

2) Sekretaris Badan 

Membantu Kepala Badan mengkoordinasikan penyelenggaraan 

kesekretariatan Badan Pendapatan Daerah. 

a.) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun 

program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi 

penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian Badan Pendapatan 

Daerah 

b.) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 

Membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan Bahan 

penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesektariatan. 

3) Kepala Bidang Penagihan 

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan 
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tehnis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di 

bidang penagihan. 

a. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Lainnya; Mempunyai tugas 

pokok membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, 

identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang 

penagihan pajak lainnya. 

b. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2; Mempunyai tugas pokok 

membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, 

identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang 

penagihan PBB-P2. 

c. Kepala Sub Bidang Penagihan Retribusi; Mempunyai tugas pokok 

membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, 

identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang 

penagihan retribusi. 

 

4) Kepala Bidang Penetapan dan Keberatan 

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan 
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tehnis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di 

bidang Penetapan dan keberatan. 

a. Kepala Sub Bidang Keberatan ; Mempunyai tugas pokok membantu 

kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

serta pelaporan dibidang pengajuan Keberatan. 

b. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan ; Mempunyai tugas 

pokok membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, 

identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang Pembukuan dan 

Pelaporan. 

c. Kepala Sub Bidang Penetapan ; Mempunyai tugas pokok membantu 

kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

serta pelaporan dibidang Penetapan. 

5) Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan 

Potensi 

Mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam 

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan 

norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan 

tehnis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di 

badang pendataan pendaftaran dan pengembangan potensi. 
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a. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran; Mempunyai tugas 

pokok membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, 

identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pendataan dan 

pendaftaran pajak daerah. 

b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan 

Pendapatan Lainnya; Mempunyai tugas pokok membantu kepala 

Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, 

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

serta pelaporan dibidang Pengembangan Potensi Pajak, Retribusi dan 

Pendapatan lainnya. 

c. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data; Mempunyai tugas pokok 

membantu kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, 

analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

evaluasi serta pelaporan dibidang pengolahan data.
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3.4 Hasil Penelitian  

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan bagian yang menjadi 

substansi dari penelitian ini yaitu “Implementasi pemotongan pajak pph 

pasal 4 ayat 1 atas jasa honorarium dan  imbalan PNS diluar gaji pada 

kantor BAPENDA kabupaten Bulukumba ”, dengan metode analisis yang 

digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di kantor Bapenda Kabupaten Bulukumba, 

untuk mengetahui bagaimana Implementasi pemotongan  pajak  pph 

pasal 4 ayat 1 atas jasa honorarium dan  imbalan PNS diluar gaji pada 

kantor BAPENDA kabupaten Bulukumba 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan di Bapenda Kabupaten 

Bulukumba sebagai berikut: 

Narasumber (Kepala Bidang Penetapan, Penagihan, dan 

Pembukuan) 

Menurut anda apakah jasa honorarium dan imbalan pns yang diluar 

gaji di potong pajaknya?  

”iya, penghasilan apapun yang diterima oleh PNS adalah 

penghasilan kena pajak, dan  pajak yang dikenakan kepada PNS masuk 

kedalam pajak PPh pasal 21”. 

Bagaimana implementasi pemotongan pajak pph pasal 4 ayat 1 atas 

jasa honorarium dan imbalan PNS dalam setahun? 

“dalam pemotongan pajaknya hanya dilakukan 1 kali dalam 

setahun” 

Bolehkah gaji PNS di potong pajaknya tanpa persetujuan? 

“ tidak di perbolehkan , karna dalam hal pemotongan pajak harus 

ada persetujuan terlebih dahulu”. 
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Sanksi apa yang didapatkan oleh Wajib Pajak menunggak 

pembayaran pajaknya? 

“apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak maka 

akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku”. 

 

3.4.1 Pajak uang lembur 

Tabel 3.1 pajak uang lembur pegawai negri sipil (PNS) BAPENDA 

kabupaten Bulukumba (Andi Ikhdar, SE) 

PENGHASILAN NOMINAL HASIL  

Gaji pokok 8,500,000  

Uang Lembur 2,000,000  

Penghasilan Bruto  10,500,000 

   

Pengurangan   

Biaya Jabatan 500,000  

Iuran Pensiun 50,000  

Jumlah Pemotongan  550,000 

Penghasilan Neto Sebulan  9,950,0000 

Penghasilan Neto Setahun 
 

9,950,000 x 12 119,000,000 

PTKP  58,500,000 

PKP  119,400,000-58,500,000 60,900,000 

PPh 21 Terutang Setahun 5% x 50,000,000+ 15% 
10,900,000 

4,135,000 

PPh Perbulan  4,135,000: 12 344,583 

Sumber : (BAPENDA Kab.Bulukumba) 

Tabel 3.1 diatas membahas tentang uang lembur pegawai negri sipil 

bapenda Kab. Bulukumba 

Andi Ikhdar, SE menerima gaji pokok sebesar Rp. 8.500.000 perbulan , 

Uang lembur Rp. 2.000.000 , Penghasilan Bruto Rp. 10.500.000, Untuk 

Pengurangan Biaya Jabatan Rp.500.000, Iuran Pensiun 50,000, Jumlah  

Pemotongan Rp. 550.000 , Penghasilan Neto Sebulan Rp.9.950.000 Penghasilan 

Neto Setahun Rp. 119.000.000, PTKP Rp. 58.500.000 , PKP Rp. 60.900.000, PPh 

21 Terutang Setahun Rp. 4.135.000 , PPh 21 Perbulan Rp. 344.583  
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Tabel 3.2 pajak uang lembur pegawai negri sipil (PNS) BAPENDA 

kabupaten Bulukumba (H. Rusli.SE) 

PENGHASILAN NOMINAL HASIL  

Gaji pokok 7,500,000  

Uang Lembur 2,000,000  

Penghasilan Bruto  9,500,000 

   

Pengurangan   

Biaya Jabatan 475,000  

Iuran Pensiun 50,000  

Jumlah Pemotongan  525,000 

Penghasilan Neto Sebulan  8,975,0000 

Penghasilan Neto Setahun 
 

8.9750,000 x 12 107,700,000 

PTKP  58,500,000 

PKP  107,700,000-
58,500,000 

49,500,000 

PPh 21 Terutang Setahun 5% x 49,200,000 2,460,000 

PPh Perbulan  2,460,000: 12 205,000 

Sumber : (BAPENDA Kab.Bulukumba) 

Tabel 3.2 diatas membahas tentang uang lembur pegawai negri sipil 

bapenda Kab. Bulukumba 

H.Rusli.SE menerima gaji pokok sebesar Rp. 7.500.000 perbulan , Uang lembur 

Rp. 2.000.000 , Penghasilan Bruto Rp. 9.500.000, Untuk Pengurangan Biaya 

Jabatan Rp.475.000, Iuran Pensiun 50,000, Jumlah  Pemotongan Rp. 525.000 , 

Penghasilan Neto Sebulan Rp.8.975.000 Penghasilan Neto Setahun Rp. 

107.700.000, PTKP Rp. 58.500.000 , PKP Rp. 49.500.000, PPh 21 Terutang 

Setahun Rp. 2.460.000 , PPh 21 Perbulan Rp. 205.000 
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3.4.2 Pajak Tunjangan Hari Raya 

Tabel 3.4 pajak Tunjangan Hari Raya pegawai BAPENDA 

kabupaten Bulukumba (Basyir) 

PENGHASILAN NOMINAL HASIL  

Gaji Bruto Selama Setahun 8,000,000 x 12 96,000,000 

Biaya Jabatan  5% x 96,000,000 4,800,000 

Gaji Bruto Setahun – Biaya 
Jabatan 

96,000,000 – 4,800,000 91,200,000 

PTKP  63,000,000 

PKP 91,200,000-63,000,000 28,200,000 

PPh 21 Terutang Setahun 5% 28,200,000 1,410,000 

Pajak Atas Penghasilan (THR)   

Gaji Setahun 96,000,000  

THR 8,000,000  

Penghasilan Bruto 
 

 104,000,000 

Biaya Jabatan 104,000,000 – 
5,200,000 

98,000,000 

PTKP  63,000,000 

PKP 98,000,000-63,000,000 35,800,000 

PPh 21 Terutang Setahun  5% x 35,800,000 1,790,000 

PPh 21 Atas THR 1,790,000-1,410,000 380,000 

Sumber : (BAPENDA Kab.Bulukumba) 

Tabel 3.4 diatas membahas tentang Tunjangan Hari Raya pegawai 

Bapenda Kab.Bulukumba 

Basyir menerima gaji sebesar Rp. 8.000.000 perbulan dan Basyir 

mendapat tunjangan hari raya sebesar Rp. 8.000.000 sebanyak dengan 

gajinya sebulan, PPh yang harus dibayar Basyir adalah sebesar Rp. 

380.000  
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Tabel 3.5 pajak Atas Penghasilan Upah dan THR  pegawai 

BAPENDA kabupaten Bulukumba (A. Aminullah) 

PENGHASILAN NOMINAL HASIL  

Gaji Bruto Selama Setahun 7,000,000 x 12 84,000,000 

Biaya Jabatan  5% x 84,000,000 4,200,000 

Gaji Bruto Setahun – Biaya 
Jabatan 

84,000,000 – 4,200,000 79,800,000 

PTKP  67,500,000 

PKP 84,000,000-79,800,000 12,300,000 

PPh 21 Terutang Setahun 5% 12,300,000 615,000 

Pajak Atas Penghasilan (THR)   

Gaji Setahun 84,000,000  

THR 7,000,000  

Penghasilan Bruto 
 

 91,000,000 

Biaya Jabatan 5%x 91,000,000 4,550,000 

Penghasilan Neto Setahun   86,450,000 

PTKP  67,000,000 

PKP  18,950,000 

PPh 21 Terutang  5% x 18,950,000 947,000 

PPh 21 THR 947,500-615,000 332,500 

 

Tabel 3.5 diatas membahas tentang Tunjangan Hari Raya pegawai 

Bapenda Kab.Bulukumba 

Aminullah menerima gaji sebesar Rp. 7.000.000 perbulan dan 

Aminullah mendapat tunjangan hari raya sebesar Rp. 7.000.000 sebanyak 

dengan gajinya sebulan, PPh yang harus dibayar Aminullah adalah 

sebesar Rp. 332,500 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1  Kesimpulan 

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian penelitian yang telah 

penulis lakukan di Kantor Bapenda Kabupaten Bulukumba di peroleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

Implementasi pemotongan pajak atas pajak uang lembur dan 

pajak tunjangan hari raya pada tahun 2019 menggunakan metode 

kualitatif,  uang lembur dan tunjangan hari raya dipotong pajaknya 

dimana tunjangan pajak sama sama dengan pajak yang di potong dari 

pendapatan pegawai.  

 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran 

kepada Bapenda Kabupaten Bulukumba, diantaranya: 

BAPENDA kab.Bulukumba harus mempertahankan dan meningkatkan 

kepatuhan di bidang perpajakan, yakni melakukan proses pemotongan 

PPh 21 pemotongan pajak uang lembur dan tunjangan hari raya sesuai 

dengan Undang-Undang yang berlaku. 
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