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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang Praktik Kerja Lapangan. 

  Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 1945 yang 

menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pajak merupakan wujud dari 

peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian 

di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab, 

Peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut 

pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang, bukan barang. Pajak yang 

dipungut berdasarkan ketentuan UUD dan aturan pelaksanaannya tanpa jasa 

timbal balik dari Negara. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

ekonomi. 

  Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak. Hal tersebut 

terbukti dengan kontribusi pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar. Oleh 

karena itu, pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan pajak dengan 

terus-menerus memperbaiki sistem informasi perpajakan yang masih mempunyai 

kelemahan-kelemahan. Hal ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan pajak 

negara dengan harapan setiap tahun dapat terus meningkat 

  Penerimaan pajak tentunya tidak lepas dari peran masyarakat 

dalammembayar pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia beberapa kali 

diubahdengan tujuan agar mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak. 

Saat iniIndonesia menganut self assessment system, dimana masyarakat 

khususnya wajibpajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk 

menghitung, memperhitungkan,membayar,dan melaporkan sendiri jumlah pajak 

yangterhutang.Dasar penghitungan besarnya pajak yang terutang adalah dari laba 

bersih sebelum pajak yang terdapat dalam laporan keuangan. Dengan begitu maka 

besar kecilnya laba dalam laporan keuangan menentukan seberapa besar pajak 

yang harus dibayar. Jadi apabila laporan keuangan mengindikasikan tingkat 
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prestasi ekonomi yang baik maka nilai pajak yang harus dibayar kepada negara 

juga akan lebih besar. 

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 

28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, 

dalam rangka pemungutan pajak diperlukan Undang-Undang yang menjamin 

kepastian hukum yang mengatur terkait ketentuan formal dan material. 

 Reformasi pajak yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1983, dan 

pada tahun itu juga Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali 

dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dengan dicatat pada Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 50. Selanjutnya, peraturan ini 

diamandemen pada tahun 1991, 1994, 2000, dan 2008. Pajak Penghasilan (PPh) 

adalah salah satu jenis pajak langsung yang ada di Indonesia dan dikelola oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Pajak Penghasilan 

diberatkan kepada seluruh Wajib Pajak Badan dan Perorangan yang telah 

memiliki Penghasilan. Salah satu jenis Pajak Penghasilan menurut Undang-

Undang Pajak Penghasilan adalah PPh Pasal 23. Berikutnya, Pengajuan surat 

keterangan bebas (SKB) dari Pemotongan PPh Bagi Wajib Pajak Yang Dikenakan 

PPh Sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013.Pajak Penghasilan yang diatur oleh 

Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan peraturan dibuat lembaga eksekutif 

dikarenakan dalam rangka memberikan langkah praktis. PP terkait tentang Pajak 

Penghasilan atas pengalihan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib 

Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 

1.1.1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 

 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 ini adalah ketentuan baru 

yang diberlakukan efektif mulai 1 Juli 2013 tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu atau lebih dikenal PPh atas UMKM. Beberapa pokok-
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pokok penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk 

Bentuk Usaha Tetap yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran 

bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak, besarnya 

tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 adalah 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, 

2. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan 

yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan, 

3. Dikecualikan dari pengenaan PPh final berdasarkan ketentuan ini adalah 

penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh: 

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 

aktuaris; 

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

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

peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; 

c. Olahragawan 

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

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. Agen iklan; 

g. Pengawas atau pengelola proyek; 

h. Perantara 

4. Tidak termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang dikenakan dengan PP ini 

adalah: 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 

dan/atau jasa yang dalam usahanya: 

 Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik 

yang menetap maupun tidak menetap; dan 

 Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum 

yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan 
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b. Wajib Pajak Badan: 

 Yang belum beroperasi secara komersial; atau 

 Yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara 

komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000 

5. PP ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini telah dikenai 

Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan perpajakan yang 

berlaku 

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan, penyetoran, Pajak Penghasilan 

atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu dan kriteria beroperasi secara komersial 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

7. Wajib Pajak yang dikenai PPh Final berdasarkan PP ini dan menyelenggarakan 

pembukuan, dapat melakukan kompensasi kerugian (Lost Carry Forward) 

dengan penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

 Kompensasi kerugian dilakukan mulai tahun fiskal berikutnya berturut-

turut sampai dengan 5 (lima) tahun fiskal.  

 Tahun fiskal dikenakannya PPh final berdasarkan PP ini tetap 

diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud 

di atas.  

 Kerugian pada suatu tahun fiskal dikenakannya PPh final berdasarkan PP 

ini tidak dapat dikompensasikan pada tahun fiskal berikutnya. 

8. Untuk tata cara menyetorkan PPh Final 1% menurut PP 46 tahun 2013 adalah 

diisi dengan: Kode Akun Pajak 411128 (Untuk Jenis Pajak PPh Final) dan 

Kode Jenis Setoran 420 (untuk pembayaran PPh Final peredaran bruto tertentu) 

1.1.2. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 

 Pajak Penghasilan pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk 

Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan 

kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau 

terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara 
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kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah UU No. 7 tahun 

1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU 

No. 17 tahun 2000. Pelaksanaan peraturannya adalah Kep Dirjen Pajak No. Kep-

170/Pj/2001. Berlaku mulai tanggal 28 Maret 2002 

 Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak 

Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pemotongan PPh pasal 23 adalah 

Badan Pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, 

Bentuk Usaha Tetap, perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, Orang Pribadi 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23 yaitu: 

a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 

kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. 

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan 

atas pembayaran berupa sewa. 

 Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 adalah dividen, bunga termasuk 

premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian 

utang, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak Dalam Negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan 

sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan, sewa dan penghasilan lain 

sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain 

sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan 

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Imbalan sehubungan 

dengan jasa teknik, jasa manajemen, kasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain 

selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 UU PPh. 
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Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 adalah sebagai 

berikut:  

1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank,  

2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha 

dengan hak opsi,  

3. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau 

Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari 

jumlah modal yang disetordan dividen yang diterima oleh orang pribadi,  

4. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif, 

5. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;  

6. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas  jasa keuangan 

yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. 

Tarif dan perhitungan PPh pasal 23 adalah : 

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas : 

a. Dividen 

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian utang 

c. Royalti 

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf  
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2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas : 

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (2). 

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa mangemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 

 Kemudian, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif 

pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang sebenarnya. 

1.1.3. Surat Keterangan Bebas (SKB) dari Pemotongan Pajak 

Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak atas pemotongan dan/atau pemungutan baik untuk jenis PPh maupun 

PPN.SKB dari Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Wajib Pajak dapat 

diajukan oleh Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan 

tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena: 

a. Mengalami kerugian fiskal; 

b. Berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal; 

c. Pajak Penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dari Pajak 

Penghasilan yang akan terutang; 

d. Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final, 

1.1.4.  Jenis-Jenis SKB dari Pemotongan PPh 

SKB dari Pemotongan PPh dapat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak atas permohonan dari Wajib Pajak untuk mendapatkan pembebasan dari 

Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh atas jenis pajak: 

1. Pemotongan PPh Pasal 21 

2. Pemungutan PPh Pasal 22 oleh: 

a. Bendahara 

b. Pedagang Pengumpul dan Untuk Industri Tertentu 

c. Impor  
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3. Pemotongan PPh Pasal 23 

4. Pemotongan PPh Final, atas: 

a. Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima atau 

diperoleh 

Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 

b. Penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bagi 

Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan. 

1.1.5. Wajib Pajak yang Berhak Mendapatkan SKB dari Pemotongan PPh 

 Wajib Pajak yang berhak untuk mendapatkan SKB dari pemotongan 

dan/atau pemungutan PPh adalah Wajib Pajak yang dalam tahun berjalan dapat 

membuktikan tidak akan terutang PPh: 

1. Akibat mengalami kerugian fiskal karena: 

a. Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi; 

b. Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial; atau 

c. Wajib Pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan 

(force majeur). 

2. Karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal yang berasal dari 

kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. 

3. Karena PPh yang telah dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang. 

4. Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final. 

 Saat ini terdapat 2 (dua) ketentuan yang mengatur mengenai tata cara 

pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh. 

Kedua ketentuan yang mengatur tata cara pengajuan permohonan pembebasan 

dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh adalah Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-

32/PJ/2013. 

 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 mengatur 

mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau 

pemungutan PPh yang berlaku secara umum. Sedangkan Peraturan Direktur 

Jenderal Nomor PER-32/PJ/2013 adalah tata cara pengajuan permohonan 
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pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang berlaku khusus 

untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final 

sebesar 1% atas peredaran bruto, sesuai dengan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 

2013. 

1.1.6. Tata Cara Pengajuan SKB dari Pemotongan PPh (Umum) 

 Tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari Pemotongan PPh 

secara umum diatur dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-1/PJ/2011. Ketentuan untuk pengajuan SKB adalah sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan SKB dari Pemotongan PPh 

secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan 

syarat telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir sebelum 

tahun diajukannya permohonan, kecuali untuk Wajib Pajak yang baru 

berdiri/baru terdaftar. 

2. Permohonan SKB dari Pemotongan PPh ini diajukan untuk setiap jenis PPh. 

Artinya permohonan SKB harus diajukan masing-masing dalam surat 

tersendiri untuk setiap jenis PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor 

dan/atau PPh Pasal 23. 

3. Permohonan SKB dari Pemotongan PPh ini harus diajukan dengan 

menggunakan surat yang bentuknya sesuai dengan yang ditetapkan dalam 

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011. 

4. Bagi Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB yang dapat 

membuktikan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal, 

berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal atau PPh yang telah dibayar 

lebih besar dari PPh yang akan terutang; wajib melampirkan penghitungan 

PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya 

permohonan. 
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1.1.7. Tata Cara Pengajuan SKB dari Pemotongan PPh Bagi Wajib Pajak 

Yang Dikenakan PPh Sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 

 Bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang dikenakan PPh bersifat 

final sesuai dengan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013, tata cara pengajuan 

permohonon pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPhnya diatur 

dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-32/PJ/2013. 

Permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh bagi Wajib 

Pajak yang dikenakan PPh Final sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 harus diajukan 

secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 

menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan syarat: 

5. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 

diajukan permohonan, untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar pada tahun pajak 

sebelum tahun pajak diajukannya SKB. 

6. Menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa peredaran bruto usaha 

yang diterima atau diperoleh termasuk dalam kriteria untuk dikenakan PPh 

bersifat final dan bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun pajak yang sama 

dengan tahun pajak diajukannya SKB harus disertai lampiran jumlah peredaran 

bruto setiap bulan sampai bulan sebelum diajukannya SKB. 

7. Menyerahkan dokumen-dokumen pendukung transaksi seperti Surat Perintah 

Kerja, Surat Keterangan Pemenang Lelang dari Instansi Pemerintah, atau 

dokumen pendukung sejenis lainnya. 

8. Permohonan ini diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak 

Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23 dan harus 

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau apabila ditandatangani oleh Kuasa sesuai 

ketentuan Pasal 32 UU KUP, harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. 
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1.1.8. Jangka Waktu Penerbitan SKB dari Pemotongan PPh oleh Kantor 

Pelayanan Pajak 

 Atas permohonon pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh 

yang diajukan oleh Wajib Pajak ini harus diterbitkan keputusan (baik berupa Surat 

Keterangan Bebas atau surat penolakan) oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima secara 

lengkap. Apabila dalam jangka waktu 5 hari ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

masih belum memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap 

diterima dan dalam 2 hari kerja harus sudah diterbitkan SKB-nya. 

1.1.9. Legalisasi Fotokopi SKB 

 Untuk mendapatkan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan 

ketika Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak Pemotong dan/atau 

Pemungut Pajak, maka Wajib Pajak yang telah mendapatkan SKB PPh ini harus 

menyerahkan kepada Pemotong dan/atau Pemungut Pajak fotokopi SKB PPh 

yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 

menyampaikan SPT Tahunannya.Untuk mendapatkan legalisasi atas fotokopi 

SKB ini, Wajib Pajak harus mengajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak dengan syarat: 

1. Menunjukkan SKB PPh yang telah diperoleh dari KPP; 

2. Menyerahkan bukti penyetoran PPh yang bersifat final sesuai ketentuan PP 

Nomor 46 Tahun 2013 untuk setiap transaksi yang akan dilakukan dengan 

pemotong dan/atau pemungut berupa SSP lembar ke-3 yang telah divalidasi 

dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Penyerahan bukti 

penyetoran PPh yang bersifat final ini tidak diperlukan untuk transaksi yang 

dikenai pemungutan PPh Pasal 22 atas: 

a. Impor; 

b. Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; 

c. Pembelian hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, 

industri otomotif dan industri farmasi; 

d. Pembelian kendaraan bermotor di dalam negeri. 
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3. Mengisi identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut PPh dan nilai 

transaksi pada kolom yang tercantum dalam SKB (di ketentuan ini tidak 

disebutkan apakah diisi pada SKB yang asli atas fotokopi, namun prakteknya 

adalah pada SKB yang telah difotokopi). 

4. Fotokopi SKB ini diajukan dalam rangkap 3 (tiga), yang peruntukkannya 

adalah untuk KPP tempat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh, 

untuk diserahkan kepada Wajib Pajak Pemotong/Pemungut Pajak, dan untuk 

diserahkan kepada KPP tempat pemotong dan/atau pemungut terdaftar. 

5. Jangka waktu proses legalisasi fotokopi SKB ini dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan 

legalisasi diterima lengkap. 

 

  KKP Wuyung Dwi Sayekti, dimana saya melaksanakan Praktik 

KerjaLapangan (PKL), merupakan Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang 

mempunyaisalah satu klien yaitu PT. XYZ, perusahaan yang bergerak di bidang 

jasapersewaan Cold Storage. Perlu diketahui bahwa nama perusahaan (PT.XYZ) 

bukan merupakan nama yang sesungguhnya. 

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan hal yang menjadi perhatian penting 

di PT.XYZ sebagai dipotong pajak penghasilan (PPh) pasal 23 paska 

pemberlakuan PP nomor 46 tahun 2013. wajib pajak melakukan perhitungan, 

pemotongan dan pelaporan atas pembayaran sewa dan penghasilan lain 

sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lainyang bersifat Final 

sertaPembebasan dari pemungut pajak jika penghasilan wajib pajak yang dikenai 

pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. 

Karena di pandang menarik masalah tersebut, maka saya tertarik untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran oleh 

pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dengan adanya Peraturan Direktur 

Jenderal Nomor PER-32/PJ/2013 tentangcara pengajuan permohonan pembebasan 

dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang berlaku khusus untuk Wajib 

Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final sebesar 1% atas 

peredaran bruto, sesuai dengan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013. 
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  Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.011/2013 tentang 

Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu pada pasal 2 menyatakan bahwa terdapat ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki 

peredaran bruto tertentu dikenai PPh yang bersifat final. 

2) Wajib Pajak dengan kriteria : 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan (tidak termasuk 

BUT) 

b. Menerima Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto tidak 

melebihi Rp. 4.800.000.000,00 

  Berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.011/2013 

sebagai berikut : 

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak yang dimaksud 

dalam Pasal 2 wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang 

tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan 

PPh oleh pihak lain. 

2. Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh diberikan melalui 

Surat Keterangan Bebas (SKB). 

3. SKB diterbitkan oleh Kepala KPP tempat WP terdaftar atas nama Direktur 

Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini penulis akan membahas tentang “MEKANISME PEMOTONGAN PPH 

23 DAN PENGAJUAN PERMOHONAN SKB ATAS JASA SEWA COLD 

STORAGE DI BANDARA JUANDA PADA PT. XYZ “ 
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1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

  Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan perwujudan yang dilaksanakan 

pada dua tempat yaitu di bangku kuliah dan dunia usaha/ industri. Upaya ini 

dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu tamatan program studi Perpajakan 

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dalam mencapai tujuan pendidikan dengan 

kebutuhan tenaga kerja. Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ialah 

sebagai berikut : 

1. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan guna memperoleh sebutan Ahli 

Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi 

Universitas Airlangga. 

2. mengaplikasikan dan mempraktikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan 

tentang perpajakan pada dunia kerja secara rill. 

3. Mengetahui perlakuan perpajakan atas aspek Pajak Penghasilan  

4. Memperdalam ilmu perpajakan dan mengembangkan skill kemampuan 

mahasiswa dalam memasuki dunia kerja 

1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

  Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis: 

a. Penerapan disiplin ilmu dalam bidang perpajakan yang telah 

diperolehselama kuliah. 

b. Mengetahui secara langsung permasalahan yang sedang dialami oleh 

perusahaan dalam hal perpajakan serta penyelesaian atas masalahtersebut. 

c. Menambah wawasan mengenai penghitungan PPH 23 dan tata cara 

permohonan atas  SKB 

d. Mendapatkan pengalaman bekerja secara langsung di Kantor Kosultan 

pajak. 
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2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

a. Memberikan tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca 

Fakultas Vokasi Universitas Airlanggap 

b. Memberikan bahan yang bermanfaat bagi mahasiswa Program Diploma III 

yang mengambil matakuliah laporan akhir. 

c. Untuk mengetahui Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh mahasiswa 

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

3. Bagi KKP Wuyung dwi sayekti : 

Sebagai sarana untuk menjalin hubungan antara KKP Wuyung Dwi Sayekti 

dengan Fakultas Vokasi. 

4. Bagi Pembaca  : 

a. Menambah dan memeperluas pengetahuan tentang perpajakan 

b. Sebagai pembanding atau informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

1.4  Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

  Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Wuyung 

Dwi Sayekti yang beralamat di Jl.Jagir wonokromo 102 Blok A-12 Surabaya 

sejak tanggal 2 Februari –30 April 2015,dengan judul: MEKANISME 

PEMOTONGAN PPH 23 DAN PENGAJUAN PERMOHONANSKB ATAS 

JASA SEWACOLD STORAGE DI BANDARA JUANDA PADA PT.Xyz.(Studi 

kasus KKP Wuyung Dwi Sayekti). 
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Tabel 1.1

Jadwal kegiatan Pelaksanaan  Praktik Kerja Lapangan

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan Permohonan Ijin PKL 5

2 Pelaksanaan PKL
3 Pembagian Dosen Pembimbing 5

4 Pengarahan PKL 26

a. Informal Sharing 5

b. Pengarahan I
c. Pengarahan II
d. Pengarahan III
e. Pengarahan IV

5 Pengajuan Tema 13

6 Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL
7 Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL 23

8 Penyerahan Laporan Akhir PKL 26
9 Ujian Akhir Semester Genap

10 Ujian Presentasi 6

Sumber : Surat edaran jadwal Praktik Kerja Lapangan

Program studi Diploma III Perpajakan

Tahun 2014 -2015

Juni Juli

2 Februari - 30 April

13 Maret - 19 juni

22 Juni - 4 Juli

2015 2015 2015 2015
April Mei

2015 2015 2015No. Kegiatan
Januari Februari Maret
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