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BAB III 

PEMILIKAN NPWP BAGI WANITA KAWIN BEKERJA 

 

Setiap Warga Negara Indonesia yang membayar pajak merupakan Wajib Pajak. 

Dimana setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban wajib untuk mendaftarkan dirinya ke Kantor 

Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila telah memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula 

terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan 

keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan 

penghasilan dan harta. Wanita kawin selain dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh 

NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan 

memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.  

Akan tetapi realita yang terjadi di masyarakat berbeda dengan yang disampaikan 

dalam penjelasan diatas. Hal ini yang menjadi dasar adanya perbedaan perlakuan yang terjadi 

khususnya bagi wanita kawin bekerja, karena wanita yang berstatus kawin dalam pemilikan 

NPWP tidak dapat berstatus sebagai Wajib Pajak Tunggal melainkan berstatus sebagai isteri. 

Dalam masyarakat pun ada pula yang langsung memiliki NPWP bagi wanita kawin bekerja 

tanpa harus sang suami memiliki NPWP tersebut dikarenakan status sang wanita kawin 

bekerja tersebut merupakan Pegawai Negeri maupun Karyawan Swasta. 

Dalam bab ini, penulis menjabarkan hasil penelitian yang menjadi latar belakang 

masalah dalam skripsi ini. Dimana hasil penelitian ini merupakan realita yang terjadi didalam 

masyarakat, dipaparkan secara rinci sebagai berikut : 
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1. Perolehan dan Pemilikan NPWP oleh Responden 1 

Dalam kategori ini, perolehan dan pemilikan NPWP wanita kawin bekerja tidak 

diharuskan sang suami memiliki terlebih dahulu, yaitu : 

Responden 1 adalah seorang wanita kawin bekerja dan merupakan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), pembuatan NPWP difasilitasi oleh instansi tempat bekerja. Pembuatan NPWP ini 

didasarkan dari gaji atau pendapatan yang diperolehnya, dikarenakan setiap PNS wanita  

diwajibkan memiliki NPWP.
 1

 

Dalam kategori ini, ditinjau dari status sang wanita kawin bekerja merupakan Pegawai 

Negeri Sipil sehingga dalam pemilikan NPWP tanpa melihat sang suami memiliki atau 

tidak bisa langsung dibuatkan. Hal ini juga diperjelas dalam Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak No. PER – 16/PJ/2007, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak 

yang berstatus  baik Orang Pribadi maupun Pegawai dengan penghasilan diatas PTKP 

maka wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pajak dan untuknya akan diberikan NPWP. 

Hal inilah yang kemudian disebut pemberian NPWP secara jabatan dan dalam penerbitan 

NPWP juga tetap harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan 

objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. 

 

Hal ini juga bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak 

maupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri 

dan hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga sang isteri 

tidak perlu menunggu suami memiliki NPWP atau tidak dan beliau dapat melaksanakan 

hak dan kewajiban perpajakannya.   

                                                           
1
 Wawancara dengan Responden 1 adalah Pegawai Negeri Sipil  Dinas Peternakan dan Perikanan Lampung 

Tengah. Tanggal 24 November 2011. 
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2. Perolehan dan Pemilikan NPWP oleh Responden 2 

Dalam kategori ini sama dengan Respoden 1, yakni dimana perolehan dan pemilikan 

NPWP bagi wanita kawin bekerja tidak diharuskan sang suami memiliki terlebih dahulu, 

maka dijelaskan sebagai berikut : 

Responden 2 adalah seorang wanita kawin bekerja dan merupakan Pegawai Swasta di 

Perguruan Tinggi di Salatiga, pembuatan NPWP difasilitasi oleh instansi tempat bekerja 

berdasarkan dari pendapatan atau gaji yang diperolehnya.
2
 

Hal ini berkaitan dengan status karyawan, sehingga kepadanya dapat difasilitasi 

pembuatan NPWP, tanpa perlu melihat apakah suami memiliki NPWP juga atau tidak. 

Pembuatan NPWP juga didasarkan dari pendapatan atau gaji yang diperolehnya.  

Kategori ini sama dengan kategori diatasnya, tidak berbeda. Yang membedakannya 

adalah pada kasus diatas ialah karyawan dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

sedangkan pada kasus kedua karyawan dengan status Pegawai Swasta di Perguruan 

Tinggi. Dalam memperoleh NPWP tidak ada pembedaan antara Responden 1 dengan 

Responden 2 ini, dikarenakan status kedua responden tersebut merupakan karyawan.   

Pemberian NPWP bagi Responden 1 dan Responden 2 sama halnya dengan pemberian 

NPWP secara jabatan. Dimana Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk 

mendaftarkan diri dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. 

Dimana secara langsung seorang karyawan akan memiliki NPWP yang di dasarkan pada 

pendapatan atau gaji.  

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-161/PJ./2001 Pasal 2 ayat 6, juga 

menjelaskan bahwa apabila wanita kawin tersebut berstatus karyawan belum membuat 

                                                           
2
Wawancara dengan Responden 2 adalah Pegawai Swasta di Lingkungan UKSW. Tanggal 24 Mei 2012. 
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ataupun memiliki NPWP akan diberikan secara jabatan. Sama halnya juga dengan 

penjelasan pada Responden 1, karena keduanya berstatus karyawan. 

 

3. Perolehan dan Pemilikan NPWP oleh Responden 3 

Dalam kategori ini, penulis mengkaji perolehan dan pemilikan NPWP yang dilaksanakan 

oleh pihak yang memfasilitasi perolehan dan pemilikan NPWP sebagai berikut : 

 

Responden 3 merupakan Pegawai yang bekerja di Yayasan salah satu Perguruan Tinggi di 

Salatiga. Pembuatan NPWP bagi seluruh karyawan Perguruan Tinggi difasilitasi dengan 

cara mengisi formulir pembuatan NPWP dan setelah itu langsung diserahkan kembali 

kepada Kantor Pajak. Menurut Respoden ini, pemungutan dan pemotongan pajak yang 

diberlakukan bagi seluruh karyawan Perguruan Tinggi berdasarkan pendapatan atau gaji 

yang diperolehnya. Hal tersebut juga terkait, bila tidak miliki NPWP pemungutan dan 

pemotongan pajak akan dikenakan 20 % lebih tinggi.
3
  

Sedangkan pada Responden 3 ini penulis mengkaji dari sudut pandang salah satu instansi 

yang memfasilitasi perolehan dan pemilikan NPWP bagi seluruh karyawan salah satu 

Perguruan Tinggi. Bahwa dalam pembuatan NPWP bagi seluruh karyawan di Perguruan 

Tinggi tersebut didasarkan pada gaji atau pendapatan yang diperolehnya dan apabila tidak 

memiliki NPWP maka pemungutan dan pemotongan pajak akan menjadi lebih tinggi 20 

% dari yang memiliki NPWP. Sehingga seluruh karyawan dalam Perguruan Tinggi 

tersebut dapat memiliki NPWP berdasarkan status sebagai karyawan. 

 

 

                                                           
3
 Wawancara dengan Responden 3 merupakan Pegawai yang bekerja Yayasan UKSW Pada Tanggal 10 

September 2012. 
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4. Perolehan dan Pemilikan NPWP oleh Responden 4 

Dalam kategori ini memaparkan perolehan dan pemilikan NPWP wanita kawin bekerja 

wajib memiliki NPWP dan tidak dinyatakan wajib lapor. Hal ini dipaparkan oleh penulis 

sebagai berikut : 

Responden 4 adalah wanita kawin bekerja yang suaminya memiliki NPWP. Ketika akan 

mencari NPWP agar tidak dikenakan 20% lebih tinggi. Ketika ke Kantor Pajak ternyata 

harus melampirkan NPWP suami. Ketika melaporkan SPT yang isinya sudah dicek oleh 

Petugas Kantor Pajak, berkas yg sudah diperiksa tersebut di bawa ke bagian pelaporan 

dikatakan bahwa tidak wajib lapor yang wajib lapor suaminya. Tetapi apabila ia tidak 

mempunyai NPWP maka tarif pajak yang diberlakukan menjadi lebih tinggi 20 % dari 

yang memiliki NPWP.
4
      

Dalam kategori pada Responden 4 ini, perolehan dan pemilikan NPWP bagi wanita kawin 

diharuskan melampirkan NPWP milik suami, sedangkan apabila beliau tidak memiliki 

NPWP maka pemotongan dan pemungutan pajaknya akan lebih tinggi dari yang memiliki 

NPWP. Maka hal ini juga yang menjadi dasar adanya perbedaan perlakuan bagi wanita 

kawin bekerja yang ini memiliki dan memperoleh NPWP secara mandiri.  

 

5. Perolehan dan Pemilikan NPWP oleh Responden 5  

Dalam kategori ini, perolehan dan pemilikan NPWP wanita kawin bekerja diwajibkan 

memiliki NPWP. Hal ini penulis paparkan sebagai berikut : 

Responden 5 adalah seorang wanita kawin bekerja. Agar tidak dikenakan pajak 20% lebih 

tinggi, beliau mendaftar untuk mendapatkan NPWP tetapi suaminya belum mempunyai 

                                                           
4
 Wawancara dengan Responden 4 merupakan Dosen Dilingkungan UKSW pada Tanggal 28 Juli 2011. 
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NPWP. Sehingga wanita tersebut tidak boleh mempunyai NPWP dan bila ingin memiliki 

NPWP maka suaminya harus punya juga NPWP, karena suaminya tidak mau maka beliau 

tidak jadi mencari NPWP. Tetapi karena Perguruan Tinggi tersebut telah mewajibkan 

semua pegawai memiliki NPWP, maka beliau membuat NPWP tersebut dan sang suami 

juga membuat NPWP. 
5
       

 

Responden 5 ini juga tidak jauh berbeda dengan Responden 4 di atas, dalam memiliki 

NPWP harus mendaftarkan diri dan suami harus memiliki NPWP juga sehingga baru bisa 

dibuatkan NPWP. Tetapi pada akhirnya tidak jadi membuat NPWP dikarenakan sang 

suami tidak mau membuat NPWP. 

Dari wawancara dengan Responden 4 dan Responden 5 dapat dilihat bahwa ada 

perbedaan perlakuan yang terjadi dengan Responden 1 dan Responden 2, dimana pada 

Responden 1 dan Responden 2 merupakan wanita kawin berstatus PNS dapat 

memperoleh NPWP tanpa diharuskan sang suami memiliki sedangkan pada Responden 4 

dan Responden 5 merupakan   wanita kawin bekerja tersebut menghendaki memiliki 

NPWP secara mandiri.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Responden 5 merupakan Dosen Dilingkungan UKSW, Wawancara Tanggal 8 Februari 2012. 


