
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, salah satu hukum 

yang harus ditaati adalah hukum pajak. Perpajakan merupakan salah satu 

komponen paling penting dalam perekonomian Indonesia dan di berbagai negara 

lainnya. Bagi pemerintah, perpajakan merupakan wujud nyata kemandirian 

pendanaan pembangunan. Perjalanan reformasi pajak ( Tax Reform ) sudah 

mengalami beberapa kali penyempurnaan dan penyesuaian dalam rangka 

mendukung kemandirian bangsa Indonesiauntuk memenuhi tuntutan APBN yang 

dari tahun ke tahun selalu meningkat, yaitu penerimaan pajak memegang peranan 

70% - 80% dari target yang dicantumkan dalam APBN. 

Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu 

mudah karena masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara – cara 

perhitungannya, agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan maupun dalam 

pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemerintahterus melakukan sosialisasi tentang 

pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara. Selain itu pemerintah 

juga mengeluarkan peraturan berupa undang – undang perpajakan. Undang – 

undang tersebut mengatur mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pajak, 

baik mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak maupun tata cara 

perhitungan pajak. 

Pengertian Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 

Tahun 1983 yang mengalami perubahan ke empat yaitu Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 

(1) adalah sebagai berikut : 

“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.” 
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Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta 

wajib pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan negara dan 

pembangunan nasional. Pemerintah saat ini telah menyediakan sistem 

pemungutan pajak yang lebih mudah bagi masyarakat, yaitu dengan Self 

Assessment System artinya masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri. 

Dengan adanya sistem seperti ini, pemerintah mengharapkan administrasi 

perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi dan mudah dipahami oleh 

masyarakat wajib pajak. 

Jenis – Jenis pajak yang berlaku di Indonesia jika dilihat dari cara 

pemungutannya di bedakan menjadi 2 yaitu : 

1. Pajak Langsung 

- Pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. 

Contoh : 1. Pajak Penghasilan ( PPh ) 

  2. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) 

2. Pajak Tidak Langsung 

- Pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. 

Contoh : 1. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) 

 2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) 

 3. Bea Materai 

 4. Bea Cukai dan Ekspor Impor 

 Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang – undang perpajakan yaitu 

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan 

keempat. Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang – Undang Nomor 36 

tentang Pajak Penghasilan pasal 1 yang menyebutkan bahwa : 

 “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.” 

  Pembahasan akan lebih menekankan tentang Pajak Penghasilan khususnya 

pasal 23. Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas 
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penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk 

Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, penyelenggarakan 

kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21 yang dibayarkan atau 

terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

 Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan pada mulanya adalah Undang 

– undang nomor 7 Tahun 1983, namun demikian Undang – undang ini terus 

mengalami revisi. Revisi terakhir yang berlaku saat ini adalah Undang – undang 

nomor 36 Tahun 2008. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan 

penghasilan yang terdiri dari : 

1. Badan Pemerintahan 

2. Subyek Pajak Dalam Negeri 

3. Penyelenggara Kegiatan 

4. Bentuk Usaha Tetap Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya 

5. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk 

oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor KEP 50/PJ/1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan pasal 

23 yang sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 

1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan PPh pasal 23 ayat 3 (tiga) : 

a. Akuntan, Arsitek, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 

kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacaradan Konsultan yang 

melaksanakan pekerjaan bebas. 

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan 

pembukuan atas pembayaran berupa sewa. 

Berdasarkan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, di dalam Pasal 23 menetapkan tarif sebagai berikut : 

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: 

a. Dividen  
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b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan 

dengan jaminan pengembalian utang 

c. Royalty 

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

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 

ayat (1) huruf e  

2. Sebesar 2% (dua persen) 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 

Pasal 4 ayat (2);dan 

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain jasa yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jasa 

lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 141/PMK.03/2015 yang dimana berlaku mulai Agustus 27 

Agustus 2015 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan yang 

lama yaitu Nomor 244/PMK.03/2008. 

c. Jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

141/PMK.03/2015, yaitu : 

 

Tabel 1.1 

No. Jenis Jasa 

1. Jasa penilai (appraisal); 

2. Jasa aktuaris; 

3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; 

4. Jasa hukum; 

5. Jasa arsitektur; 

6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape; 

7. Jasa perancang (design); 
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8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas 

bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; 

9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan 

minyak dan gas bumi (migas); 

10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha 

panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas); 

11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; 

12. Jasa penebangan hutan; 

13. Jasa pengolahan limbah; 

14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing 

services); 

15. Jasa perantara dan/atau keagenan; 

16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang 

dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia 

(KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI); 

17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan 

oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); 

18. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; 

19. Jasa mixing film; 

20. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, 

klise, banner, pamphlet, baliho dan folder; 

21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem 

komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; 

22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website; 

23. Jasa internet termasuk sambungannya; 

24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, 

informasi, dan/atau program; 

25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, 

gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib 

Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai 
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izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 

26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, 

telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang 

konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai 

pengusaha konstruksi; 

27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan 

udara; 

28. Jasa maklon; 

29. Jasa penyelidikan dan keamanan; 

30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; 

31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media 

luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau 

jasa periklanan; 

32. Jasa pembasmian hama; 

33. Jasa kebersihan atau cleaning service; 

34. Jasa sedot septic tank; 

35. Jasa pemeliharaan kolam; 

36. Jasa katering atau tata boga; 

37. Jasa freight forwarding; 

38. Jasa logistik; 

39. Jasa pengurusan dokumen; 

40. Jasa pengepakan; 

41. Jasa loading dan unloading; 

42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh 

lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian 

akademis; 

43. Jasa pengelolaan parkir; 

44. Jasa penyondiran tanah; 

45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan; 
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46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit; 

47. Jasa pemeliharaan tanaman; 

48. Jasa pemanenan; 

49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, 

peternakan, dan/atau perhutanan; 

50. Jasa dekorasi; 

51. Jasa pencetakan/penerbitan; 

52. Jasa penerjemahan; 

53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 

15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

54. Jasa pelayanan kepelabuhanan; 

55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa; 

56. Jasa pengelolaan penitipan anak; 

57. Jasa pelatihan dan/atau kursus; 

58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM; 

59. Jasa sertifikasi; 

60. Jasa survey; 

61. Jasa tester, dan 

62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

3. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima penghasilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1a) yaitu besarnya pungutan pajak dibedakan atas 

wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki 

NPWP. Tarif bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 

100% (seratus persen) daripada tarif yang telah memiliki NPWP. 

Menurut Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat 4 Undang – Undang Nomor 36 

Tahun 2008, ada beberapa hal yang dikecualikan dari pemotongan pungutan Pajak 

Penghasilan pasal 23 yaitu : 
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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 disetor; 

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 invetasi 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 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. 

PT.PLN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk 

perusahaan perseroan (Persero) yang menyediakan tenaga listrik untuk 

kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu 

menghasilkan keuntungan sesuai Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 yang 

mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara. PT.PLN (Persero) banyak 

melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan perusahaan, terutama 

untuk mendapatkan jasa dari pihak lain.  

Berdasarkan uraian diatas, pembahasan akan lebih menekankan tentang 

penghasilan yang dikenai objek PPh pasal 23 yaitu jasa penyedia tenaga 
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listrik.Kebutuhan masyarakat akan penggunaan listrik semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Oleh karena itu, PT. PLN selaku penyedia tenaga listrik 

melakukan pembelian untuk jasa penyedia tenaga listrik kepada vendor yang 

mampu menyediakan jasa tersebut.Atas penggunaan jasa penyedia tenaga listrik 

ini PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk 

memotong PPh Pasal 23 pada saat melakukan pembayaran kepada pengusaha 

penyedia jasa tenaga listrik tersebut. Dalam melakukan pemotongan kepada 

pengusaha jasa tersebut, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menggunakan 

pemotongan yang berasal dari Dasar Pengenaan Pajak. Berdasarkan latar belakang 

yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat judul Tugas Akhir tentang 

“Prosedur Pengenaan PPh 23 atas Penyedia Jasa Perawatan, Pemeliharaan, 

dan Tenaga Listrik PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur terhadap 

PT.PJB.” 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

 Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan laporan praktek kerja 

Lapangan adalah untuk menjelaskan prosedur pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 

23 mengenai jasa perawatan mesin listrik PT. PLN (persero) Distribusi Jawa 

Timur terhadap PT.PJB 

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

Manfaat adanya Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut : 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Untuk mengetahui prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 

23 yang diterapkan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 

2. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, dapat mengetahui 

permasalahan perpajakan yang terdapat diperusahaan. 

3. Memperoleh pengalaman tentang dunia kerja secara nyata di PT. 

PLN (persero) Distribusi Jawa Timur. 

4. Sebagai tolak ukur awal memahami situasi kerja di bidang 

perpajakan 

b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 
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1. Membina kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 

2. Menambah pengetahuan di ruang baca untuk laporan Tugas Akhir. 

3. Sebagai sarana untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas 

Program studi D3 Perpajakan dengan predikat Ahli Madya (A.md) 

c. Bagi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

1. Sebagai sarana untuk meningkatkan kerja sama antara PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur dengan Universitas Airlangga. 

2. Memberikan wawasan dan keahlian perpajakan bagi masyarakat 

luas melalui mahasiswa. 

3. Membantu meringankan baik dalam tenaga maupun pikiran karena 

adanya mahasiswa PKL 

d. Bagi Pembaca 

1. Sebagai referensi perpajakan di PT. PLN (persero) Distribusi Jawa 

Timur  

2. Menambah wawasan bagi pihak pembaca 

3. Memberikan gambaran secara rinci tentang prosedur pengenaan 

pajak penghasilan pasal 23 tentang jasa penyedia tenaga listrik. 

 

1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

a. Objek PKL 

Bidang : Bidang keuangan, bagian Perpajakan. Khususnya Pajak 

Penghasilan pasal 23. 

Topik : “Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan pasal 23 atas Penyedia Jasa Perawatan, 

Pemeliharaan, dan Tenaga Listrik PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur terhadap PT.PJB .” 

b. Subyek PKL 

Dilaksanakan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur  

c. Dilaksanakan selama 5 minggu (24 Agustus 2015 – 25 September 

2015) 
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