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PERTEMUAN KE-9

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PPh 21 atas karyawan tetap dengan upah 

mingguan, harian, dan PPh 21 atas penghasilan 

pensiunan serta Atas penghasilan tidak teratur

1. PPh 21 Atas karyawan tetap dengan upah mingguan

a. Penghasilan mingguan disebulan dengan cara
dikalikan dengan empat sehingga dapat dicari
PPh 21 sebulan

b.  PPh 21 seminggu = PPh 21 sebulan dibagi 
empat

2. PPh 21 atas karyawan tetap dengan upah harian

a. Penghasilan sehari disebulankan dengan cara dikalikan
dengan 26 sehingga dapat dicari PPh21 sebulan

b. PPh 21 sehari = PPh 21 sebulan dibagi dua puluh enam

Contoh kasus :

Maman pegawai PT. Pesona dengan memperoleh gaji
mingguan sebesar Rp. 500.000. Maman sudah menikah
dan mempunyai anak. Perusahaan masuk program
Jamsostek, Premi Asuransi kecelakaan dan premi
asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan
jumlah masing-masing Rp. 10.000 dan Rp. 5.000
sebulan. Perusahaan membayar iuran THT tiap bulan
sebesar Rp. 9.000 dan Maman membayar iuran
pensiunan Rp. 1.000 dan THT sebesar Rp. 6.000
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3. Cara Menghitung Pajak Penghasilan PPh 21 Atas

pensiunan bulanan dari penerima pensiun

a. Jika pegawai pensiun pada tahun berjalan (tidak

diawal atau akhir tahun)

Cara menghitung :

1). Terlebih dahulu dicari penghasilan neto pensiun

sebulan kemudian disetahunkan dengan cara

mengalikannya dengan jumlah bulan mulai pensiun

sampai Desember

Penghasilan neto sebulan = Penghasilan bruto - biaya

pensiun

Biaya pensiun = 5 % dari penghasilan bruto berupa

uang pensiun setinggi-tingginya Rp. 2.400.000 setahun

atau Rp. 200.000 per bulan

2). Penghasilan neto yang disetahunkan ditambah
penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang
diterima sebelum pegawai tersebut pensiun.

3). PKP = Penghasilan neto yang telah disetahunkan
dikurang PTKP

4). PPh 21 setahun = PKP dikali Tarif pasal 17

5). PPh 21 atas uang pensiun dalam tahun yang
bersangkutan dihitung dengan cara : PPh 21 berdasar
PKP - PPh 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum
pegawai yang bersangkutan pensiun.

6). PPH 21 atas pensiunan sebulan = PPh 21 atas uang
pensiun dalam tahun yang bersangkutan dibagi dengan
jumlah bulan dari mulai pensiun sampai Desember
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b. Perhitungan Pensiun tahun kedua dst

1). Dihitung penghasilan neto sebulan dari pensiun (
penghasilan bruto dari pensiun dikurang biaya
pensiun)

2). Penghasilan neto disetahunkan dengan cara dikalikan
dengan 12 kemudian dikurangi dengan PTKP untuk
mendapat PKP

3). PPh21 pensiunan setahun = PKP dikalikan pasal 17

4). PPh 21 sebulan = PPh 21 pensiunan setahun dibagi 12.

4. Perhitungan PPh 21 Penghasilan tidak teratur

Penghasilan tidak teratur adalah : Penghasilan berupa
bonus, premi, THR, dan penghasilan tidak tetap
lainnya

a. Apabila pegawai tetap menerima jasa produksi, bonus,
premi, THR dan penghasilan lain yang sifatnya tidak
tetap maka :

1). Dihitung PPh 21 atau penghasilan teratur yang di
setahunkan di tambah penghasilan tak teratur

2). Dihitung PPh 21 atas penghasilan teratur yang
disetahunkan

3). Selisih perhitungan 1 dan 2 adalah PPh 21 atas
penghasilan tidak teratur
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b. Apabila mantan pegawai yang menerima penghasilan
tidak teratur , maka PPh 21 dihitung dengan
menerapkan tarif pasal 17 UU PPh - penghasilan
atas jumlah penghasilan Bruto

c. Untuk program Jamsostek, premi asuransi kecelakan
kerja, premi asuransi kematian dll, premi ini
digabungkan dengan penghasilan Bruto yang
dibayarkan oleh pemberi kerja

d. PPh 21 atas penarikan dana pensiun oleh peserta,
dihitung dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa
memperhatikan penghasilan lain dari peserta yang
bersangkutan.

e. Penghasilan yang diterima pegawai harian,
mingguan, Upah satuan, upah borongan dll, tarif
pasal 17 UU PPh adl 5% diterapkan atas :

- Penghasilan bruto sehari melebihi Rp 150.000

- Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang
sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif
dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp
1.320.000

Jika dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu
bulan kalender telah melebihi Rp 6.000.000 PPh 21
dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh
atas jumlah Penghasilan kena pajak yang
disetahunkan.
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f. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti : 

dokter, akuntan arsitek, notaris dll . Tarif pemotongan 

PPh 21 yang ditetapkan adalah 15 % atas perkiraan 

penghasilan neto yang dibayarkan/terutang kepada 

tenaga ahli (50% dari penghasilan bruto)

g. Penghasilan Pejabat negara, PNS diatas golongan 2 

TNI diatas pembantu letnan satu, pensiunan berupa 

honorarium, uang sidang, uang hadir, imbalan prestasi 

kerja dan imbalan lain yang dibebankan kepada 

keuangan negara, dikenakan pemotongan pajak 

penghasilan sebesar 15 %.

Catatan: Jika ada deviden maka tarif yang dikenakan 

untuk deviden di PPh pasal 21 sebesar 10%

Contoh kasus :

Arif, seorang bujangan, pada bulan Mei 1999 bekerja
pada perusahaan PT. Silat Lidah menerima upah
harian sebesar Rp. 155.000 per hari. Pada hari kerja
ke sepuluh bulan takwin yang bersangkutan, telah
menerima penghasilan Rp. 1.550.000 sehingga telah
melebihi Rp. 1.320.000. Berapa PPh hari kesepuluh?

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima
penghasilan yang tidak memiliki NPWP, maka
dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif
lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan
terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya
jumlah PPh Pasal 21 yg harus dipotong adl sebesar
120% dari jumlah PPh 21 yg seharusnya dipotong
dalam hal yg bersangkutan memiliki NPWP
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SOAL LATIHAN

TUTUP BUKU

Latihan Soal :

1. Dalam penentuan besarnya penghasilan neto penerima 
pensiun, penghasilan bruto berupa uang pensiun 
dikurangi biaya pensiun. Besarnya biaya pensiun adalah 
:

a. 5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp. 2.400.000

setahun

b. 5% dari penghasilan bruto maksimum Rp. 500.000

sebulan

c.5% dari penghasilan brto, maksimum Rp. 200.000

sebulan

d. Jawaban a dan b benar

e. Jawaban a dan c benar
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2. Sesuai dengan tarif Pasal 17 UU PPh Mulai berlaku 1 

Januari 2009 PTKP untuk tambahan yang kawin dan 

belum punya tanggungan ( K/0 ), sebesar 

berapa/tahun :

a. 1.440.000 d. 15.840.000 

b.  2.880.000 e. 17.160.000

c. 1.320.000

3. Aladin merupakan karyawan PT. Lampu Ajaib dengan 

status K/0, telah bekerja sejak tahun 2009 dengan 

memproleh gaji pokok Rp. 1.500.000/bulan tunjangan 

transport Rp. 250.000, PT. Lampu Aladin ikut program 

asuransi dan pensiun sbb : JHT/THT dibayar 

perusahaan 3,7%, dibayar karyawan 2%, JKK/JKP 

dibayar perusahaan Rp. 100.000 dan dibayar 

karyawan Rp. 45.000, asuransi kesehatan dibayar 

perusahaan Rp. 40.000.

Berapakah penghasilan netto setahun :

a. Rp. 15.870.000 d. Rp. 11.850.000

b. Rp. 13.670.000 e. Rp. 20.190.000

c. Rp. 15.500.000 
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4. Aladin merupakan karyawan PT. Lampu Ajaib dengan status 
K/0, telah bekerja sejak tahun 2009 dengan memproleh gaji 
pokok Rp. 1.500.000/bulan tunjangan transport Rp. 250.000, 
PT. Lampu Aladin ikut program asuransi dan pensiun sbb : 
JHT/THT dibayar perusahaan 3,7%, dibayar karyawan 2%, 
JKK/JKP dibayar perusahaan Rp. 100.000 dan dibayar 
karyawan Rp. 45.000, asuransi kesehatan dibayar 
perusahaan Rp. 40.000.

Berapakah PTKP setahun :

a. Rp. 15.840.000 d. Rp. 19.800.000

b. Rp. 17.160.000 e. Rp. 21.120.000

c. Rp. 18. 480.000

5. Menggunakan data N0. 4

Berapakan PPh 21 terutang setahun

a. 793.500 c. 66.125

b. 515.000 d. 875.000


