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I.    Pendahuluan 

Penerimaan pajak di Negara kita menjadi sumber pendapatan yang semakin hari semakin 

penting. Hal ini terjadi karena adanya kondisi perekonomian Negara kita yang sedang dilanda 

krisis ekonomi berkepanjangan. Hutang luar negeri yang menjadi membengkak dengan nilai 

kurs valuta asing yang bergerak menjadi hampir 4 kali lipat pada tahun 2003, jika  

dibandingkan dengan  nilai kurs valuta asing pada tahun 1997 saat krisis ekonomi mulai 

melanda Indonesia. Karena hal tersebut Indonesia menjadi Negara dengan hutang luar negeri 

yang sangat besar, sedangkan devisa Negara tidak mendukung untuk mengantisipasi lonjakan 

kurs tersebut. Hal serupa terjadi pada banyak perusahaan di Indonesia yang mempunyai hutang 

luar negeri dengan jumlah yang sangat besar dan tidak diimbangi dengan tagihan luar negeri 

yang dapat menutup hutang luar negeri tersebut, perusahaan perusahaan tersebut sebagian telah 

pailit dan sebagian lagi sedang sekarat atau secara perlahan sedang menuju perbaikan. Kondisi 

perusahaan yang demikian mengakibatkan sumber penerimaan pajak pun diperkirakan menjadi 

berkurang. Memang disamping terdapatnya perusahaan-perusahaan yang memburuk karena 

krisis ekonomi terdapat pula perusahaan yang mengalami untung besar yaitu perusahaan ekspor 

yang bahan bakunya diperoleh dari dalam negeri. 

 Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu ditingkatkan. Pada umumnya, target 

yang ditetapkan tersebut dapat dicapai. Hal tersebut berkat usaha aparat Direktorat Jenderal 

Pajak dalam meningkatkan penerimaan dari wajib pajak yang sudah ada. Caranya adalah  

dengan menggali sumber penerimaan yang belum tergali atau belum maksimal sebagaimana 

mestinya, mencari sumber pengenaan pajak yang baru,  menambah wajib pajak baru dan 

memodifikasi sistem pemungutan pajak agar lebih efektif dan effisien. 
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Tabel 1. Realisasi penerimaan pajak dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2001  

 

Tahun                                         Relisasi penerimaan  

1974/1975    Rp.         729.900.000.000,00 
1975/1976    Rp.         883.500.000.000,00 
1976/1977    Rp.       1.152.200.000.000,00 
1977/1978    Rp.       1.443.100.000.000,00 
1978/1979    Rp.       1.766.000.000.000,00 
1979/1980    Rp.       2.249.900.000.000,00 
1980/1981    Rp.       2.891.700.000.000,00 
1981/1982    Rp.       3,248.400.000.000,00 
1982/1983    Rp.       3.812,300.000.000,00 
1983/1984    Rp.       4.393.500.000.000,00 
1984/1985    Rp.       4.788.300.000.000,00 
1985/1986    Rp.      6.616.900.000.000,00 
1986/1987    Rp.      7.645.700.000.000,00 
1987/1988    Rp.      8.779.400.000.000,00 
1988/1989    Rp.     11.908.500.000.000,00 
1989/1990    Rp.      15.425.600.000.000,00 
1990/1991    Rp.      19.719.700.000.000,00 
1991/1992    Rp.     24.058.400.000.000,00 
1992/1993    Rp.     29.129.000.000.000,00 
1993/1994    Rp.     34.836,100.000.000,00 
1994/1995    Rp.     44.442.100.000.000,00 
1995/1996    Rp.     48.686.300.000.000,00 
1996/1997    Rp.     55.833.100.000.000,00 
1997/1998    Rp.     70.934.200.000.000,00 
1998/1999    Rp.    102.394.400.000.000,00 
1999/2000    Rp.    120.719.100.000.000,00 
2000( 9 bulan )   Rp.    111.064.500.000.000,00 
2001     Rp.    179.392.000.000.000,00 
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Dari angka-angka pada tabel 1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu 

meningkat, bahkan setelah krisis ekonomi terjadi pun. Dari situ dapat ditarik kesimpulan  

bahwa aparat pajak telah bekerja keras dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor 

pajak. Walaupun demikian,  karena krisis ekonomi menerpa Negara  dengan begitu kuatnya, 

maka pemerintah berupaya mengusahakan penerimaan Negara dari sumber  lain pun 

diusahakan pemerintah, seperti memasukkan dana yang tadinya berada di luar anggaran 

menjadi penerimaan anggaran, contohnya dana reboisasi pada Departemen Kehutanan, menjual 

asset asset  Negara, contohnya penjualan PT Indosat dan penjualan asset bank bank yang pailit 

yang sebelumnya telah memerima bantuan keuangan dari pemerintah sebagaimana  dikelola 

oleh BPPN. 

 

II.  Cara Pemungutan Pajak. 

Dalam melakukan pemungutan pajak,  pemerintah  pada mulanya meminta wajib pajak untuk 

menyetor besarnya pajak sesuai dengan  Peraturan Perundangan yang berlaku dan kewenangan 

aparat perpajakan sangat besar, cara ini dikenal dengan istilah sistem official assessment.  

Kewenangan ini kemudian mulai dikurangi dengan keluarnya Undang-Undang no. 8/67 dan PP 

No.11 tahun 1967  yang memperkenalkan cara pemungutan  Menghitung Pajak Sendiri (MPS) 

dan Menghitung Pajak Orang (MPO) kemudian fiskus akan menetapkan berapa sebenarnya 

pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak 

(SKP). Cara ini dikenal dengan sistem self assessment  yang tidak penuh. Penetapan besarnya 

pajak masih  merupakan kewenangan  pejabat pajak sehingga wajib pajak sebagai rakyat 

merdeka masih belum memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk bersama-sama 

membangun Negara Indonesia yang telah merdeka sejak tahun 1945, artinya cara-cara kolonial 

Belanda masih tetap dipakai. 

Selanjutnya sejak tahun 1983 yang dikenal dengan istilah tax reform kepada wajib pajak 

diberikan kepercayaan yang besar dengan melakukan penghitungan pajak sendiri, 

melaporkannya dan menyetor langsung ke Kas Negara  atau menyetor melalui bank persepsi. 

Fiskus tidak lagi mengikutinya dengan mengeluarkan SKP, cara ini dikenal dengan sistem self 

assessment penuh, SKP baru diterbitkan jika atas wajib pajak dilakukan pemeriksaan karena 

permintaan restitusi kelebihan  pembayaran pajak, karena kelalaian memenuhi kewajiban 

administrasi perpajakan seperti tidak menyampaikan SPT dan tidak menyelenggarakan 

pembukuan sebagaimana mestinya  atau karena terkena sampling. 

SKP yang dikeluarkan dapat berupa : 
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- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yaitu apabila memang ternyata wajib pajak 

telah lebih membayar pajak kepada Negara, dengan demikian Negara harus 

mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut jika diminta kembali oleh wajib 

pajak. 

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yaitu apabila ternyata setelah diperiksa 

pajak yang telah disetor oleh wajib pajak lebih kecil dari besarnya pajak hasil pemeriksaan , 

karena itu wajib pajak masih harus membayar kekurangan pajaknya  kepada Negara. 

- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yaitu apabila ternyata setelah diperiksa jumlah pajak 

yang dibayar oleh wajib pajak sama dengan jumlah pajak hasil pemeriksaan. 

Untuk meringankan pembayaran pajak yang jumlahnya besar kepada wajib pajak diberikan 

kesempatan untuk mengangsur pajak  setiap bulan dengan mempergunakan SPT Masa yang 

kemudian akan diperhitungkan  pada saat  melunasi hutang pajak tahunan. 

Perlu  diketahui bersama bahwa, dalam perpajakan, pemerintah tidak mau ketinggalan dalam 

mengikuti perkembangan teknologi yaitu dengan diberlakukannya pengisian SPT secara on line 

melalui komputer, walaupun penggunaannya masih dibatasi hanya untuk pengusaha dengan 

jumlah pajak yang besar saja .  

Cara penyelesaian pajak berikutnya adalah dengan memberikan kewenangan kepada 

orang/badan tertentu untuk memungut pajak atas transaksi yang berhubungan dengannya 

seperti pajak penghasilan pasal 22 dan 23. Atas pemotongan ini kepada wajib pajak diberikan 

bukti potong yang pada saatnya akan diperhitungkan atau dikreditkan pada pajak penghasilan 

tahunan, pemungutan seperti ini dikenal dengan istilah pungutan sistem withholding.  

Pada tahun 1989 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 21 per tanggal 1 Desember 1989 tentang 

pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, Sertifikat deposito dan tabungan  dikenakan 

pajak penghasilan final sebesar 15 %  yang saat ini telah berubah tarifnya menjadi sebesar 20 

%. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara atau sistem pemungutan pajak terdiri dari : 

1. Official assessment sistem, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan 

kepada pihak pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang. 

Ciri cirinya : 

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak. 

- Wajib pajak bersifat pasif. 

- Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak.oleh aparat pajak. 

2. Self assessment sistem, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan 

kepada wajib pajak untuk menetapkan besarnya pajak yang terhutang. 
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Ciri cirinya : 

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang  ada pada wajib pajak sendiri. 

- Wajib pajak aktif . 

- Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur  melainkan hanya mengawasi. 

3. Withholding sistem, yaitu sistem pemungutan  pajak yang memberikan kewenangan kepada  

pihak ketiga (orang/badan bukan fiskus ataupun wajib pajak) untuk menetapkan besarnya 

pajak yang terhutang. 

Ciri cirinya kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang  ada pada pihak 

ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak. 

 

III. Pajak Penghasilan Final 

Pajak penghasilan final merupakan pungutan pajak penghasilan yang tidak perlu dikreditkan 

pada pajak penghasilan tahunan seperti pungutan pajak penghasilan pasal 22, pasal 23 dan 

pajak fiscal luar negeri. Karena tidak dikreditkan maka penghasilan yang telah dikenakan pajak 

penghasilan final tidak dihitung lagi sebagai penghasilan kena pajak melainkan hanya 

dilaporkan dalam SPT  yang bersangkutan. Penyelesaian hutang pajak penghasilan final ada 

yang dipungut oleh pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk memotong/memungut serta 

kemudian menyetorkannya ke kas Negara atau bank persepsi dan ada yang diselesaikan oleh 

wajib pajak sendiri dengan menyetorkannya ke kas Negara atau bank persepsi.sesuai dengan 

tarif yang telah ditentukan. 

Pajak penghasilan final ini mulai menjadi populer sejak diberlakukannya pajak penghasilan 

final atas bunga deposito, sertifikat deposito dan tabungan pada tahun 1989 sebagaimana telah 

disebutkan di atas. Pajak penghasilan final ini semakin hari semakin bertambah banyak 

ragamnya, seperti dapat dilihat dalam SPT tahun 2002.. 

Dalam SPT tahun 2002 seperti sudah sering terjadi, kali inipun mengalami perubahan, namun 

perubahan yang terjadi pada SPT 2002 ini cukup banyak dibandingkan dengan perubahan-

perubahan yang  pernah terjadi pada SPT  tahun sebelumnya. Perubahan  perubahan apa saja 

yang terjadi dalam SPT tahun 2002 tersebut? Perubahan yang cukup mendasar terjadi pada 

dicantumkannya  penghitungan penghasilan neto fiskal yang dimulai dengan mencantumkan 

perhitungan penghasilan neto komersial kemudian dikoreksi dengan koreksi positif dan koreksi 

negatif baik untuk wajib pajak badan maupun orang pribadi, disamping itu dalam formulir 

tersebut kali ini harus mencantumkan nama kantor akuntan publik dan atau konsultan pajak 

yang membantu penyelesaian pelaporan pajak. Yang banyak dikomentari oleh kalangan dunia 

usaha adalah dalam hal harus mencantumkan NPWP dari para pengurus  perusahaan dalam 
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kolom yang sudah disediakan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kesalahan dari individu 

yang tidak mau mengurus NPWP harus ditanggung oleh perusahaan?  Salah satu jawaban dari 

pejabat pajak adalah kalau semua orang mau jujur dalam menghitung pajak maka semua itu 

bukan merupakan masalah, sebagian orang setuju dengan pendapat tersebut tetapi sebagian 

orang lagi masih mempertanyakan apa dasar hukumnya?. 

 Tabel 2. Jenis Pajak penghasilan final.  

Begitu banyaknya deretan pajak penghasilan final seperti terlihat pada tabel 2 maka jumlah 

pajak penghasilan final menjadi cukup signifikan dan tidak hanya menyangkut pelaku bisnis 

tertentu melainkan telah meluas kepada masyarakat  pada umumnya. 

Karena pajak penghasilan final yang telah menjadi cukup signifikan maka  mulai perlu dikaji 

dampak dari diberlakukannya pajak penghasilan final tersebut apakah menguntungkan rakyat 

dan pemerintah atau hanya menguntungkan pemerintah saja, atau bahkan merugikan. 

 

IV. Keuntungan dan kerugian perlakuan pajak penghasilan final dan peluang kegiatan bagi BPKP. 

1. Bunga Deposito, tabungan dan simpanan. 

2. Bunga /diskonto obligasi yang dijual di bursa efek dan diskonto sertifikat BI. 

3. Hasil penjualan  saham di bursa efek. 

4. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal ventura 

5. Penghasilan usaha penyalur/dealer/agen produk BBM Pertamina dan penyalur/distributor 

rokok. 

6. Imbalan jasa konstruksi : pelaksana, perencana dan pengawas. 

7. Perwakilan dagang asing. 

8. Pelayaran/penerbangan asing. 

9. Pelayaran dalam negeri 

10. Honor atas beban APBN/APBD 

11. Hadiah undian 

12. Pesangon, Tunjangan hari tua dan Tebusan pensiun yang dibayar sekaligus. 

13. Nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 

14. Nilai bangunan dalam rangka hak guna serah. 

15. Sewa atas tanah dan atau bangunan. 
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Dari uraian mengenai pengenaan pajak penghasilan final maka dapat dilihat adanya keuntungan 

dan kerugian atau kelemahan sebagaimana akan dibahas berikut ini.. 

Keuntungan perlakuan Pajak penghasilan final minimal dapat diidentifikasi pada tiga macam 

keuntungan, yaitu : 

Pertama, keuntungannya terletak pada kesederhanaan cara perhitungan dan pemungutannya. 

Pajak dari transaksi yang telah ditetapkan untuk dikenai pajak penghasilan final di harapkan 

dapat memberikan kemudahan baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Kesederhanaan 

perhitungan dan pemungutan pajak ini memang merupakan salah satu dari impian para wajib 

pajak  sehingga para wajib pajak tidak lagi pusing dan merasa rumit dalam menyelesaikan 

kewajiban perpajakannya. Demikian juga bagi pemerintah, kondisi tersebut sangat 

menguntungkan fihak fiskus. 

Kedua, karena kesederhanaan cara perhitungan dan pemungutannya maka administrasi dari 

pajak penghasilan ini menjadi mudah baik bagi pihak wajib pajak itu sendiri maupun bagi 

pemerintah atau pihak fiskus. 

Ketiga, bertolak dari kesederhanaan di atas maka pengawasan atas perlakuan pajak penghasilan 

final ini menjadi mudah, baik untuk pihak manajemen wajib pajak maupun untuk pemerintah. 

Namun demikian disamping keuntungan di atas penerapan pajak penghasilan final ini 

mengandung kerugian atau kelemahan sebagaimana akan diuraikan berikut ini. 

Kerugian atau kelemahan pajak penghasilan final secara umum paling tidak  terdapat tiga  

kerugian  atau kelemahan yang dapat diidentifikasi. 

Pertama, kerugiannya adalah kemajuan hukum pajak buatan bangsa Indonesia menjadi mudur 

kembali. Hukum pajak di Negara kita secara berangsur maju sebagaimana telah diuraikan di 

atas yaitu sejak perpajakan mendasarkan diri pada perundangan warisan kolonial Belanda yang 

menerapkan sistem official assessment, sedikit demi sedikit berubah yang dimulai dengan 

penerapan self assessment yang tidak penuh sampai kepada penerapan sistem self assessment 

penuh dan telah mendasarkan diri pada perundangan pajak buatan bangsa Indonesia sendiri. 

Jika dilihat secara lebih dalam maka dapat dilihat bahwa sistem pengenaan pajak penghasilan 

final ini  mirip dengan sistem official assessment, yakni pengenaan dan pemungutan pajaknya 

berdasarkan SKP, bedanya pada sistem self assessment yang lama, SKP dibuat untuk setiap 

Wajib Pajak sedangkan pajak penghasilan final SKPnya dibuat satu tetapi berlaku untuk semua 

wajib pajak. 

Pertanyaannya apakah kita semua rela untuk kembali ke sistem lama? Bila pihak fiskus 

mempunyai kewenangan yang sangat besar dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang,  
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itu berarti kita kembali kepada sistem penjajah. Jawabannya tentu kita semua tidak rela dan 

bagi rakyat serta pemerintah  Indonesia tentu hal ini sangat merugikan. 

Contoh mengenai kemunduran ini nampak jelas pada penerapan tarif final untuk perusahaan-

perusahaan tertentu seperti agen BBM, distributor rokok  dan kontraktor. Penerapan tarif  final 

pada perusahaan perusahaan tertentu ini sudah merupakan ketentuan/kewenangan  dari pihak 

fiskus(official), pengenaannya berdasarkan pada surat keputusan  yang kira kira sama dengan 

SKP dan  wajib pajak tidak aktif.  Dalam perlakuan  ini, dapat dilihat  juga bahwa, fiskus tidak 

mempertimbangkan mengenai untung atau rugi dari perusahaan yang bersangkutan, jelas hal ini 

mengabaikan faktor keadilan dalam pemungutan pajak. 

Kedua, perlakuan pajak penghasilan final ini pembukuan atau akuntansi  yang diharapkan akan 

semakin ditaati, dilaksanakan dengan baik dan transparan yang selama ini diusahakan  dan pada 

gilirannya akan memberikan dampak yang mendorong kearah good corporate governance serta 

menggairahkan profesi akuntan di Indonesia . Pada perusahaan-perusahaan yang dikenai tarif  

pajak penghasilan final yang dihitung dari kontrak atau omzet penjualan menjadi mundur pula 

karena paksaan untuk menyusun pembukuan atau akuntansi menjadi berkurang.     

Ketiga,  telah disinggung di atas bahwa, salah satu azas dari pemungutan pajak adalah harus 

adil, ternyata pemungutan pajak dengan cara pungutan final ini mengandung ketidak adilan. 

Untuk ini dapat dilihat dalam penerapan pajak penghasilan final pada bunga deposito,  

tabungan dan simpanan serta honor atas beban APBN/APBD. Pajak penghasilan final tersebut  

akan mengakibatkan badan atau orang yang berpenghasilan tinggi dikenakan pajak yang kecil, 

sebaliknya badan atau orang yang berpenghasilan kecil akan dikenakan pajak yang besar. 

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan ilustrasi berupa perhitungan dalam angka sebagai berikut : 

1. Ilustrasi bagi orang yang berpenghasilan rendah : 

A berpenghasilan kena pajak setahun Rp.20.000.000,00 mempunyai penghasilan bunga 

deposito sebesar Rp 30.000.000,00, penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut : 

Jika bunga deposito dikenai pajak penghasilan final: 

Pajak  penghasilan yang dibayar adalah : 

5 % x   Rp 20.000.000,00   = Rp.  1.000.000,00 

20 % x Rp.30.000.000,00   = Rp.  6.000.000,00 

Jumlah      = Rp.  7,000.000,00 

 

Jika bunga deposito tidak final : 

5 %  x 25.000.000,00   = Rp.   1.250.000,00 

10 %x 25.000.000,00   = Rp.   2.500.000,00 
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      Jumlah                                 = Rp.   3.750.000,00  

 

2.Ilustrasi bagi orang yang berpenghasilan tinggi : 

B berpenghasilan kena pajak setahun Rp. 200.000.000,00 mempunyai penghasilan bunga 

deposito Rp. 400.000.000,00, perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut : 

Jika bunga deposito dikenai pajak penghasilan final: 

Pajak penghasilan yang dibayar adalah : 

5 %  x  Rp   25.000.000,00  = Rp.   1.250.000,00 

10 % x Rp.  25.000.000,00  = Rp.   2.500.000,00 

15 % x Rp.  50.000.000,00  = Rp.   7.500.000,00 

25 % x Rp.100.000.000,00  = Rp. 25.000.000,00 

20 % x Rp.400.000.000,00  = Rp. 80.000.000,00  

Jumlah      = Rp118.750.000,00 

 

Jika bunga deposito tidak dikenai pajak penghasilan final: 

5 %  x  Rp   25.000.000,00  = Rp.   1.250.000,00 

10 % x Rp.  25.000.000,00  = Rp.   2.500.000,00 

15 % x Rp.  50.000.000,00  = Rp.   7.500.000,00 

25 % x Rp.100.000.000,00  = Rp. 25.000.000,00 

35 % x Rp.400.000.000,00  = Rp140.000.000,00  

Jumlah     = Rp178.750.000,00  

 

Contoh  ilustrrasi  pada penerimaan honor yang diberikan atas beban APBN/APBD. 

1.Pegawai Golongan III d  menjabat sebagai kepala seksi dengan penghasilan setahun 

 Rp. 34.000.000,00, dalam tahun tersebut memperoleh honor dari mengajar, menatar, dan 

honor proyek Rp. 15.000.000,00. 

Jika final besarnya pajak penghasilan adalah sebagai berikut : 

5%   x 25.000.000,00    = Rp. 1.250.000.,00 

10% x   9.000.000,00   = Rp.     900.000,00 

15% x 15.000.000,00   = Rp. 2.250.000,00 

Jumlah                                                       Rp. 4.400.000,00 

Jika tidak final besarnya pajak penghasilan adalah sebagai berikut : 

5%   x  25.000.000,00   = Rp. 1.250.000,00 

10% x  24.000.000,00    = Rp. 2.400.000,00 
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Jumlah                                                       Rp. 3.650.000,00 

 

 

2. Pegawai  Golongan   IV b   menjabat   sebagai   seorang   Direktur   berpenghasilan 

 setahun Rp. 75.000.000,00, dalam tahun bersangkutan memperoleh honor dari mengajar, 

menatar, sebagai nara sumber dan honor proyek sebesar Rp. 40.000.000,00. 

Jika final besarnya pajak penghasilan adalah sebagai berikut : 

5%   x  25.000.000,00   = Rp.  1.250.000,00 

10% x  25.000.000,00   = Rp.  2.500.000,00 

15%x   25.000.000,00   = Rp.  3.750.000,00 

15% x  40.000.000,00   = Rp.  6.000.000,00 

 Jumlah                                                      Rp. 13.500.000,00 

Jika tidak final  besarnya pajak penghasilan adalah sebagai berikut : 

5%    x  25.000.000,00   = Rp.  1.250.000,00 

10%  x  25.000.000,00   = Rp.  2.500.000,00 

15%  x  50.000.000,00   = Rp.  7.500.000,00 

25%  x  15.000.000,00   = Rp.  3.750.000,00 

 Jumlah        Rp. 15.000.000,00        

 

Jika dilihat dalam tabel :  

 

Dari gambaran tersebut di atas dapat dilihat dengan jelas betapa pengenaan pajak penghasilan 

final sangat menguntungkan orang yang berpenghasilan tinggi dan merugikan bagi yang 

berpenghasilan rendah. Bagi pemerintah, pengenaan pajak penghasilan final ini merugikan, 

Penghasilan Final Tidak final Perubahan Keterangan 

Rendah 7.000.000 3.750.000 3.250.000 Final lebih tinggi  

3,25 juta 

Tinggi 118.750.000 178.750.000 60.000.000 Final lebih rendah 

60 juta 

Rendah 4.400.000 3.650.000 750.000 Final lebih tinggi 

750.000 

Tinggi 13.500.000 15.000.000 1.500.000 Final lebih rendah 

1,5 juta 
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terutama untuk yang kondisinya sama dengan bunga deposito dan honor di atas, jika kondisi 

wajib pajak berpenghasilan tinggi dan juga memperloleh penghasilan lain berupa bunga 

deposito dan atau honor atas bebanAPBN/APBD maka dapat dipastikan pemerintah telah 

kehilangan  banyak peluang untuk memperoleh penerimaan pajak yang lebih banyak.  

Berdasarkan uraian keuntungan dan kerugian di atas maka dapat dilihat bahwa, sebenarnya 

bobot kerugian perlakuan pajak penghasilan final lebih besar jika dibandingkan dengan 

keuntungannya sehingga pemerintah perlu memikirkan kembali jalan keluar yang lebih baik 

dari perlakuan pajak penghasilan final yang selama ini telah diberlakukan.   

Bagi BPKP sebagai lembaga pengawasan keuangan Negara, dari dua contoh hitung-hitungan 

di atas  yang menggambarkan adanya potensi penerimaan keuangan Negara yang hilang  

dapat  dijadikan suatu kegiatan survey atau evaluasi terhadap kebijakan pemerintah  atas 

perlakuan pengenaan pajak penghasilan final untuk menentukan berapa besar kerugian 

Negara akibat potensi penerimaan yang hilang  karena kebijakan tersebut di atas. 

V.  Penutup. 

Perkembangan perpajakan di Negara kita selalu bergerak secara dinamis dalam rangka 

mengantisipasi perkembangan kemajuan dunia usaha dan teknologi serta kebutuhan 

pembiayaan Negara yang semakin besar. Penetapan target penerimaan pajak selalu ditingkatkan 

hal ini pula yang merupakan salah satu pendorong dinamika perpajakan di Indonesia.   

Suatu sistem apapun selalu mempunyai keuntungan ataupun kerugian namun hendaknya 

keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dari kerugiannya. Dalam sistem pemungutan pajak 

penghasilan final sebagaimana telah diuraikan  di atas juga mempunyai keuntungan dan 

kerugian, secara singkat keuntungan dan kerugian sistem pajak penghasilan final ini adalah 

sebagai berikut : 

Keuntungan : 

- Kesederhanaan dalam  perhitungan dan pemungutannya. 

- Kemudahan dalam mengadministrasikan.dan 

- Kemudahan dalam pengawasan 

Kerugian atau kelemahan : 

- Kemunduran perundang-undangan perpajakan  buatan bangsa Indonesia. 

- Kemunduran pelaksanaan pembukuan atau akuntansi pada perusahaan tertentu.dan 

- Azas keadilan dalam pemungutan pajak  kurang diperhatikan. 

Dari keuntungan dan kerugian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bobot kerugiannya 

lebih besar dari keuntungannya sehingga penerapan sistem ini sebaiknya Pemerintah perlu 

meninjau kembali perlakuan pajak penghasilan final yang telah berlaku dengan 
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mempertimbangkan  faktor keadilan dan tetap mempertahankan semangat  sistem self 

assessment yang sangat cocok bagi rakyat Indonesia yang telah merdeka sekian lama,  tidak 

kembali pada sistem official assessment warisan kolonial Belanda. Jadi penerapan sistem pajak 

penghasilan final ini sangat perlu dibatasi jenisnya hanya pada yang sangat perlu saja , tidak 

seperti yang berlaku saat ini, yaitu semakin banyak saja pajak  penghasilan yang dikenakan 

secara final.  

Bagi BPKP  kerugian/kelemahan tersebut dapat dijadikan kegiatan survey atau evaluasi untuk 

menentukan berapa besar kerugian Negara  yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.  
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