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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Umum tentang Pajak 

 

 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 

 

Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh 

kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja 

pemerintah. Pajak sebagai bantuan uang secara insidental atau secara periodik 

(dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat 

umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu tatbestand 

(sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang 

pajak.
9
  

 

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada 

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya 

kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-

pengeluaran umum. Uang pajak digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi 

benefit diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkannya apalagi 

secara perorangan.
10

  

 

                                                 
9
 Siti Resmi. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta , 2003. hlm.3 

10
 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Kencana, Jakarta 

2006. hlm. 12. 
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Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 

berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang 

dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan 

prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalaui norma-norma umum dan 

yang dapat dipaksakan tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan 

dalam hal yang individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
 11

  

 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum.
12

  

 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 

Pajak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam 

pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara 

untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak 

mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 

1. Fungsi anggaran (budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara 

dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini 

dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk 

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan 

                                                 
11

 Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta, 2003. hlm. 12. 
12

 R. Santoso Brotodihardjo. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama. Bandung.2003. hlm 

33 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengeluaran_pemerintah&action=edit&redlink=1
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http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya
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lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari 

tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran 

rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai 

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini 

terutama diharapkan dari sektor pajak. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan 

pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, 

baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas 

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, 

pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 

3. Fungsi stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat 

dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur 

peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 

efektif dan efisien. 

4. Fungsi redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai 

semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat.
13

  

                                                 
13

 Direktorat Jenderal Pajak. Masalah Pajak di Indonesia. Jakarta. 2005. hlm 2-3 

http://id.wikipedia.org/wiki/Uang
http://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Modal
http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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2.2 Pemungutan Pajak 

 

 

2.2.1 Pengertian Pemungutan Pajak 

 

Pemungutan pajak adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak yang harus 

dibayarkan oleh wajib pajak oleh petugas atau lembaga yang memiliki 

kewenangan memungut pajak, sebagai pembayaran atas imbalan atas penggunaan 

fasilitas atau jasa yang diberikan terhadapnya. Pembayaran tersebut bersifat wajib 

karena si pembayar telah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain.
14

  

 

Pemungutan pajak adalah kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib 

pajak atas penggunaan fasilitas, pelayanan/jasa atau bidang pekerjaan tertentu 

yang digunakan oleh seseorang untuk kepentingannya.
 15

  

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan 

pemungutan pajak dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas mengambil 

pajak dari wajib pajak atas fasilitas atau bidang pekerjaan yang ditekuninya 

sebagai sebuah profesi.  

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak 

 

 

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban 

pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para 

wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, 

jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar 

pajak. Keberhasilan reformasi administrasi perpajakan kedepan adalah kapasitas 

administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara 

                                                 
14

 Mardiasmo, Perpajakan, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.hlm.7 
15

 Kunarjo, Hukum Perpajakan Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. hlm. 56 
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efisien dan efektif. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia, 

teknologi informasi, struktur organisasi, proses dan prosedur, serta sumber daya 

finansial dan insentif yang cukup.
16

  

 

Sasaran administrasi pajak yaitu meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, 

dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk penerimaan 

maksimal dengan biaya yang optimal. Efektivitas administrasi pajak bukanlah 

satu-satunya indikator kepatuhan pajak, di negara-negara yang memiliki derajat 

ketidakpatuhan wajib pajaknya tinggi, kemampuan administrasi pajak untuk 

memungut pajak yang efektif merupakan kunci pembentukan perilaku pembayar 

pajak. Sistem pemungutan pajak bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan 

penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi 

menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (administrative 

cost) dan biaya kepatuhan (compliance cost) serta menjadikan administrasi pajak 

sebagai bagian dari kebijakan pajak.
17

  

 

Elemen dasar sistem perpajakan adalah komitmen politik yang berkelanjutan, staf 

yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang, strategi 

yang tepat, pendidikan dan pelatihan pegawai serta tersedianya dana dan sumber 

daya lain yang cukup. Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah 

untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat 

kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya 

admninistrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan efisiensi 

menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran-

                                                 
16

 Ibid. hlm 53 
17

 Gunadi, Ketentuan Pajak Penghasilan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 85 
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ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi 

perpajakan.
18

  

 

2.2.3 Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak 

 

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, 

masyarakat akan enggan membayar pajak, namun bila terlalu rendah, maka 

pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak 

menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi 

beberapa prinsip sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak harus adil  

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk 

menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-

undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah dengan 

mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap 

warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan sanksi atas 

pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya 

pelanggaran 

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang  

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang 

bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu 

pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut 

harus dijamin kelancarannya 

                                                 
18

 Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta, 2003. hlm. 54 
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c. Jaminan hukum  

Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. 

Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak 

d. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian  

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu 

kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. 

Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan 

menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat 

kecil dan menengah. 

e. Pemungutan pajak harus efesien  

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus 

diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada 

biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak 

harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib 

pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi 

penghitungan maupun dari segi waktu.
19

  

 

2.3 Pajak Penghasilan  

 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan  

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak 

Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 

                                                 
19

 Joseph R. Kaho. Keuangan di Era Otonomi Daerah. Rineka Cipta. Jakarta. 2003. hlm 46-47 
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bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. 

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru adalah sebagai berikut: 

1. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi: 

a. Pegawai tetap. 

b. Penerima pensiun berkala. 

c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau 

jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender 

telah melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 

d. Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang 

menerima imbalan bersifat berkesinambungan.  

2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 

sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang 

menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, 

sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender 

telah melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 

3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi 

bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal 

Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak 

bersifat berkesinambungan. 

4. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain 

penerima penghasilan di atas. 

5. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan 

bruto. 
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Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 

berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PEr-32/PJ/2015 Pasal 3 adalah 

orang pribadi yang merupakan: 

a. Pegawai; 

b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.  

c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pemberian jasa, meliputi: 

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;  

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan 

seniman lainnya  

3. Olahragawan; 

4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial 

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

7. Agen iklan; 

8. Pengawas atau pengelola proyek; 

9. Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara; 
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10. Petugas penjaja barang dagangan; 

11. Petugas dinas luar asuransi; dan/atau 

12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya.  

d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai 

Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; 

e. Mantan pegawai; dan/atau 

f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain: 

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah 

raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan 

lainnya; 

2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 

kegiatan tertentu; 

4. Peserta pendidikan dan pelatihan; atau 

5. Peserta kegiatan lainnya.  

 

2.3.2 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a. Tarif 

berikut berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP): 

1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,00 adalah 5% 

2. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 

250.000.000,00 adalah 15% 
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3. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 

500.000.000,00 adalah 25% 

4. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,00 adalah 30% 

5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi 

dari mereka yang memiliki NPWP. 

 

Tarif Pajak Penghasilan (PPh ) Pasal 21 Bagi Penerima Penghasilan yang Tidak 

Memiliki NPWP 

1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan 

pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang 

diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. 

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya 

dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.  

3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 

untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. 

4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima 

penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan 

paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, 

PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% 

(dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 

yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. 
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2.3.3 Penghasilan Kena Pajak 

 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan 

Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut: 

1. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar 

penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

2. Pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

3. Bagi bukan pegawai yang disebutkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal 

Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, PKP yang dikenakan sebesar 50% 

(lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. 

 

Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah 

jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan: 

1. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-

tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 

6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun; 

2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana 

pensiun atau jaminan hari tua yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan. 

  

Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh 

Pasal 21 adalah: 

1. Seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. 

2. Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. 
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3. Setinggi-tingginya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 

2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun. 

 

Bila bukan pegawai seperti yang dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal 

Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c namun ia memberikan jasa kepada 

pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, maka: 

1. Bila pemotong PPh Pasal 21 mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, 

maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran 

setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang 

dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat 

dipisahkan dengan bagian gaji atau upah pegawai tersebut maka besar 

penghasilan bruto adalah sebesar jumlah yang dibayarkan; 

2. Bila ia hanya melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya 

jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila 

dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan 

material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk 

pemberian jasa dan material atau barang. 

 

Untuk jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan kepada dokter yang melakukan 

praktik di rumah sakit dan/atau klinik, maka jumlahnya adalah sebesar jasa dokter 

yang dibayar oleh pasien sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh 

rumah sakit dan/atau klinik. 
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2.4 Dokter dan Praktik Kedokteran 

 

Dokter sebagai pengemban profesi, memiliki hak dan kewajiban yang melekat 

pada profesinya tersebut. Dalam menjalankan profesinya, seorang dokter memiliki 

hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 

tahun 1992 tentang Kesehatan, yang menyebutkan:  

1) Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.  

2) Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi 

standar profesi dan menghormati hak pasien. 

3) Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
20

 

 

Sacara khusus hak-hak dokter dalam menjalankan praktik kedokteran diatur 

dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran yang mengatur bahwa seorang dokter mempunyai hak:  

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai 

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;  

b. Memberikan pelayanan medis menurut standar professional dan standar 

prosedur operasional; 

c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; 

d. Menerima imbalan jasa.
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Kewajiban dokter diatur Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu:  

a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan standar profesi atau 

standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;  

b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau 

kemampuan lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan 

atau pengobatan;  

c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga 

setelah pasien itu meninggal dunia;  

d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia 

yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan  

e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran 

atau kedokteran gigi.  

 

Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran didasarkan pada asas sebagai 

berikut:  

a. Azas Legalitas  

Azas ini tersirat dalam Pasal 50 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan 

bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan 

kesehatan sesuai dengan keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang 

bersangkutan. Hal ini berarti bahwa pelayanan medik hanya dapat 

terselenggara apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi 

persyaratan dan perizinan yang diatur dalam peraturan perUndang- Undangan, 

antara lain telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik.  
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b. Azas Keseimbangan  

Menurut azas ini, penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus 

diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, 

antara fisik dan mental, antara materiil dan spiritual. Diperlukan adanya 

keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil serta antara 

manfaat dan resiko yang ditimbulkan dari upaya medis yang dilakukan.  

c. Azas Tepat Waktu  

Azas ini cukup penting karena keterlambatan dokter dalam menangani pasien 

dapat menimbulkan kerugian dan mengancam nyawa pasien itu sendiri.  

d. Azas Itikad Baik  

Azas ini berpegang teguh pada prinsip etis berbuat baik yang perlu diterapkan 

dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien. Hal ini merupakan 

bentuk penghormatan terhadap pasien dan pelaksanaan praktik kedokteran 

yang selalu berpegang teguh kepada standar profesi.  

e. Azas Kejujuran  

Azas ini merupakan dasar dari terlaksananya penyampaian informasi yang 

benar, baik oleh pasien maupun dokter dalam berkomunikasi, Kejujuran 

dalam menyampaikan informasi akan sangat membantu dalam dalam 

kesembuhan pasien. Kebenaran informasi ini terkait erat dengan hak setiap 

manusia untuk mengetahui kebenaran.  

f. Azas Kehati-hatian  

Sebagai seorang profesional di bidang medik, tindakan dokter harus 

didasarkan atas ketelitian dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, 

karena kecerobohan dalam bertindak dapat berakibat terancamnya jiwa pasien.  
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g. Azas keterbukaan  

Pelayanan medik yang berdayaguna dan berhasilguna hanya dapat tercapai 

apabila ada keterbukaan dan kerjasama yang baik antara dokter dan pasien 

dengan berlandaskan saling percaya. Sikap ini dapat tumbuh jika terjalin 

komunikasi terbuka antara dokter dan pasien di mana pasien memperoleh 

penjelasan atau informasi dari dokter dalam komunikasi yang transparan ini.
21

 

 

2.5 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Bagi Dokter 

 

 

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Bagi Dokter adalah Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.  

 

Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

252/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan 

Kegiatan Orang Pribadi. Dokter dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

252/PMK.03/2008 termasuk dalam kelompok tenaga ahli. Tenaga ahli sendiri 

masuk dalam kelompok penerima penghasilan bukan pegawai. Definisi Penerima 

Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan 

pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 
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26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan 

berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. 

 

Selanjunya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 Tanggal 25 Mei 2009 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan 

dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Dokter dalam Peraturan 

Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 masuk ke dalam kelompok tenaga ahli dan 

sebagai penerima penghasilan bukan pegawai. Pasal 10 ayat (6) memberikan 

penjelasan tentang penghasilan bruto dokter yaitu bahwa dalam hal penghasilan 

dokter yang melakukan praktek di rumah sakit atau klinik maka penghasilan bruto 

adalah sebesar jasa dokter yang dibayar pasien melalui rumah sakit/klinik sebelum 

dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit/klinik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


