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ARAH KEBIJAKAN 
PPH ATAS USAHA

JASA KONSTRUKSI

Kebijakan pemajakan 

yang mengarah 

pada pengenaan PPh 

dengan ketentuan 

umum Pasal 17 UU PPh 

ini patut disambut, 

bahkan jika perlu 

dapat diterapkan

 lebih awal. lebih awal.
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ebagaimana diketahui, 

penghasilan dari usaha jasa 

konstruksi saat ini dikenai Pajak 

Penghasilan (PPh) dengan tarif 

tersendiri dan bersifat final. PPh bersifat 

final (lazim disebut PPh final) berarti setelah 

pengenaan PPh, maka penghasilan terkait 

tidak perlu digabungkan lagi dengan 

jenis penghasilan lain yang dikenai PPh 

dengan tarif umum berdasarkan UU PPh. 

Kewajibannya dianggap telah selesai dan 

final. 

Sementara itu, dasar pengenaan PPh 

Final adalah penghasilan bruto, yaitu 

keseluruhan pembayaran yang diterima 

oleh pengusaha jasa konstruksi (kontraktor) 

dari pihak penerima jasa konstruksi 

(pemilik proyek), dalam hal ini total nilai 

kontrak konstruksi tidak termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Karena PPh 

final dihitung dari penghasilan bruto, 

maka pengenaan PPh tidak tergantung 

pada berapa jumlah perolehan laba 

bersih dari suatu proyek konstruksi yang 

sesungguhnya. Bahkan dalam keadaan 

merugi, pelaku usaha jasa 

konstruksi tetap 

dikenai PPh final

yang mekanisme 

pelunasannya 

melalui 

pemotongan 

oleh pengguna 

jasa pada saat 

pembayaran 

tagihan,

atau pihak 

kontraktor melakukan penyetoran sendiri 

dalam hal pengguna jasa bukan merupakan 

pihak yang diwajibkan sebagai pemotong 

pajak menurut ketentuan perpajakan yang 

berlaku.

Landasan hukum pengaturan atas 

pengenaan PPh Final adalah Pasal 4 

Ayat (2) UU PPh yang mendelegasikan

pengaturan pengenaan PPh Final atas 

jenis-jenis penghasilan tertentu kepada 

peraturan pemerintah (PP). Dalam 

penjelasan umum PP No. 51 Tahun 

2008 dinyatakan bahwa perlakuan 

tersendiri terhadap pengenaan pajak atas 

penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang 

bersifat final adalah untuk memberikan 

kemudahan dan kesederhanaan dalam 

menghitung pengenaan Pajak Penghasilan 

sehingga tidak menambah beban 

administrasi Wajib Pajak (WP) maupun 

Direktorat Jenderal Pajak. Sementara 

itu pertimbangan pemerintah dalam 

menerbitkan PP No. 9 Tahun 2022 sebagai 

perubahan kedua atas PP No. 51 Tahun 

2008 sebagaimana tercantum dalam 

konsideransnya adalah untuk memberikan 

kepastian hukum dan kemudahan dalam 

pengenaan PPh atas penghasilan dari 

usaha jasa konstruksi serta menjaga agar

iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap 

kondusif. Konsiderans PP tersebut sama 

sekali tidak menyinggung asas keadilan.

PPh Jasa Konstruksi 

Pengenaan PPh atas penghasilan dari 

usaha jasa konstruksi yang bersifat final 

pertama kali diterapkan sejak terbitnya 

PP No. 73 Tahun 1996 tentang Pajak 

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha 

Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan yang 

berlaku mulai 1 Januari 1997. 
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PP ini kemudian dicabut dengan PP 

Nomor 140 Tahun 2000 yang berlaku 

sejak 1 Januari 2001. PP ini masih 

mengenakan PPh final terhadap WP 

pengusaha jasa konstruksi yang memenuhi 

kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan 

sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga 

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) 

dan mempunyai nilai pengadaan sampai 

dengan Rp 1.000.000.000, sedangkan 

terhadap WP pengusaha jasa konstruksi 

yang memenuhi kualifikasi menengah dan 

besar dikenakan PPh dengan tarif umum 

yang progresif sesuai UU PPh dan tidak 

bersifat final.

Selanjutnya PP No. 140 Tahun 2000 

dicabut lagi dengan terbitnya PP No. 51 

Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas 

Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi 

yang berlaku sejak 1 Januari 2008 yang 

kemudian diubah pertama kali dengan 

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 

yang berlaku surut 1 Agustus 2008. Dengan 

PP ini, tanpa kecuali, semua penghasilan 

dari usaha jasa konstruksi kembali dikenai 

PPh bersifat final yang dengan tarif 

tersendiri.

Terakhir, terbit Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa 

Konstruksi yang berlaku sejak 21 Februari 

2022, yang mengatur perubahan tarif PPh 

Final menjadi sebagai berikut: 

• 1,75 persen untuk pekerjaan konstruksi 

yang dilakukan oleh penyedia Jasa 

yang memiliki sertifikat badan 

usaha kualifikasi kecil atau sertifikat 

kompetensi kerja untuk usaha orang 

perseorangan;

• 4 persen untuk pekerjaan konstruksi 

yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang 

tidak memiliki sertifikat badan usaha 

atau sertifikat kompetensi kerja untuk 

usaha orang perseorangan;

• 2,65 persen untuk pekerjaan konstruksi 

yang dilakukan oleh penyedia Jasa 

selain Penyedia Jasa sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

• 2,65 persen untuk pekerjaan konstruksi 

terintegrasi yang dilakukan oleh 

Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat 

badan usaha;

• 4 persen untuk pekerjaan konstruksi 

terintegrasi yang dilakukan oleh 

Penyedia Jasa yang tidak memiliki 

sertifikat badan usaha;

• 3,5 persen untuk jasa konsultansi 

konstruksi yang dilakukan oleh 

penyedia Jasa yang memiliki sertifikat 

badan usaha atau sertifikat kompetensi 

kerja untuk usaha orang perseorangan; 

dan

• 6 persen untuk jasa konsultansi 

konstruksi yang dilakukan oleh 

penyedia Jasa yang tidak memiliki 

sertifikat badan usaha atau sertifikat 

kompetensi kerja untuk usaha orang 

perseorangan.

Arah kebijakan

PP atas PPh dari usaha jasa konstruksi 

yang berubah-ubah sepanjang beberapa 

periode seolah menunjukkan pemerintah 

belum menemukan kebijakan paling 

tepat. Namun, Pasal 10D dari PP No. 9 

Tahun 2022 mengatur bahwa pelaksanaan 

ketentuan Pajak Penghasilan yang bersifat 

final akan dievaluasi setelah 3 (tiga) 

Tahun Pajak terhitung sejak PP tersebut 

diundangkan. Nantinya, berdasarkan 

evaluasi ini, penghasilan dari usaha Jasa 

Konstruksi dapat dikenai PPh sesuai 

ketentuan umum Pasal 17 Undang-Undang 

PPh. Dengan demikian, pasal tersebut 

menyiratkan bahwa arah kebijakan ke

depan atas PPh dari usaha jasa konstruksi 

adalah meninggalkan era pengenaan PPh 

final yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) 

UU PPh dan menuju penerapan tarif umum 

PPh.

Kebijakan pemajakan yang mengarah 

pada pengenaan PPh dengan ketentuan 

umum Pasal 17 UU PPh ini patut disambut, 

bahkan jika perlu dapat diterapkan lebih 

awal. Secara universal, pengenaan PPh 

final dipandang tidak adil karena tidak 

mencerminkan kemampuan membayar. 

Menurut John Stuart Mill (1930) prinsip 

daya pikul atau kemampuan membayar 

pajak (ability to pay principle) adalah 

formulasi keadilan yang lebih konkret dan 

mudah diterapkan. Pemajakan adil bila 

semakin besar penghasilan, semakin besar 

pula pajak yang harus dibayar. Prinsip 

ini dikenal dengan keadilan vertikal atau 

vertical equity (Musgrave & Musgrave, 1989). 

Penghasilan di sini adalah penghasilan 

neto, yaitu setelah dikurangi dengan 

biaya-biaya pengurang penghasilan bruto 

yang diperkenankan menurut ketentuan 

perpajakan yang berlaku (Mansury R, 

1996). Karena PPh dihitung langsung dari 

peredaran bruto maka pemajakan tersebut 

tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam 

pemajakan. Besar kecilnya PPh seyogianya 

didasarkan pada jumlah penghasilan 

neto, bukan penghasilan bruto yang 

belum dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk mendapat penghasilan 

bruto tersebut.

Pengaturan tarif tersendiri dan bersifat 

final berbasis penghasilan bruto terhadap 

penghasilan jasa konstruksi serta jenis-

jenis penghasilan lainnya seperti real estate

dan persewaan property yang berbeda 

dengan tarif umum adalah merupakan 

penyimpangan dari asas equality yang 

dikemukakan oleh Adam Smith atau prinsip 

non-diskriminasi dalam hukum (Santoso 

Brotodihardjo, 1982). Ini merupakan 

pembeda-bedaan atau diskriminasi 

terhadap jenis atau sumber penghasilan 

tertentu untuk kepentingan pemajakan. 

Padahal, prinsip keadilan adalah “apa pun 

jenis penghasilan, cara memajakinya sama.” 

BESAR KECILNYA 

PPH SEYOGIANYA

DIDASARKAN 

PADA JUMLAH 

PENGHASILAN NETO, 

BUKAN PENGHASILAN 

BRUTO YANG BELUM 

DIKURANGI DENGAN

BIAYA-BIAYA YANG 

DIKELUARKAN 

UNTUK MENDAPAT 

PENGHASILAN BRUTO 

TERSEBUT.


