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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dan hasil pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan  di PT Pembangkitan Jawa-Bali dapat disimpulkan bahwa 

pengimplementasian sistem dan prosedur pemotongan telah sesuai dengan aturan 

yang berlaku yaitu, Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan aturan perpajakan 

lainnya. Begitu pula dengan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 

23, kedua aktivitas ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu 

PMK No.80/PMK.03/2010 dilakukan tepat pada waktunya tidak melebihi batas 

waktu akhir penyetoran dan pelaporan. Secara umum dalam pemotongan 

penyetoran dan pelaporan PT Pembangkitan Jawa-Bali telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

3.2 Saran 

 Sebagai uraian akhir dari pembatasan diatas, sesuai pengalaman dan 

pengamatan ketika melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada PT 

Pembangkitan Jawa-Bali. Maka saran yang dapat diberikan antara lain : 

1. Tetap pertahankan sistem dan prosedur pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan PPh Pasal 23 yang sudah berjalan sangat baik, karena sudah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 36 

Tahun 2008 dan aturan perpajakan lainnya. 

2. Tidak dapat dipungkiri peraturan perundang-undangan senantiasa 

mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. 

Oleh karena itu PT Pembangkitan Jawa-Bali selalu mengupdate 

peraturan-peraturan terbaru, sehingga sistem dan prosedur yang sudah 

berjalan dapat menyesuaikan dengan perubahan peraturan yang terjadi 

dan dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi. 

3. Kegiatan operasional PT Pembangkitan Jawa-Bali sebagian besar 

adalah objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga sebagai 

pihak pemotong PT Pembangkitan supaya lebih teliti dalam 
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menentukan suatu pekerjaan itu harus dipotong Pajak Penghasilan 

Pasal 23 ataukah tidak. Maka karyawan yang bertanggungjawab 

dalam proses pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 supaya 

ditambah, supaya tidak sampai terjadi human error dalam memotong 

Pajak Penghasilan Pasal 23. 

4. Diadakan karyawan dengan jobdesc khusus mengidentifikasi suatu 

pekerjaan itu merupakan objek pajak Pajak Penghasilan, tidak hanya 

untuk Pajak Penghasilan Pasal 23, tapi juga jenis Pajak Penghasilan 

lain yang harus dipotong. Mengingat banyak sekali pekerjaan-

pekerjaan yang terjadi dalam operasional UBJOM Luar Jawa-1 yang 

merupakan objek Pajak Penghasilan. 
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