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BAB 3 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Dari pembahasal awal sampai akhir serta pelaksanaan kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan dan pengamatan yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa 

terkait dengan tema yang diambil yakin tentang Penujukan BUMN sebagai Wajib 

Pajak Pemungut pada PT. PAL Indonesia (Persero), dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. PT. PAL Indonesia (Persero) telah melaksanakan kewajibannya sebagai 

wajib pajak pemungut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 85/PMK.03/2012 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

136/PMK.03/2012 Tentang Penujukan BUMN untuk memungut, 

menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewa, serta tata 

cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. 

2. Bagi pemungut PPN sendiri selain timbul kewajiban baru memungut 

dan menyetorkan PPN dan memberi cap “Disetor tanggal ...” di faktur 

pajak atas transaksi tersebut timbul juga kewajiban baru melaporkan 

SPT Masa PPN Pemungut yakin 1107 PUT. Dan dilampiri dengan 

Faktur Pajak lembar ke-3 (tiga) dan Surat Setoran Pajak lembar ke-5 

(lima) serta dilampiri daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran 

Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa 

Pajak. 

3. Faktur Pajak tetap dibuat oleh rekanan namun jika sebelumnya kode 

transaksinya 01 saat ini menjadi 03, selain itu sebelumnya faktur pajak 

dibuat dalam 2 (dua) rangkap maka saat ini faktur pajak dibuat menjadi 

3 (tiga) rangkap dan pada Faktur Pajak tersebut oleh BUMN harus dicap 

kapan PPN tersebut disetor dengan memberi cap “DISETOR 

TANGGAL : XX-XX-XXXX”.  
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4. Pada transaksi sebelum berlaku ketentuan ini pihak rekanan tidak 

menyetorkan langsung melalui SSP, sedangkan ketentuan ini pihak 

rekanan membuat SSP 5 (lima) rangkap dengan identitas rekanan dan 

pihak penyetor dicantumkan Nama dan NPWP BUMN (BUMN sebagai 

penyetor). Hal ini karena pihak rekanan BUMN tidak menerima lagi 

uang titipan PPN karena PPN-nya disetorkan sendiri oleh BUMN namun 

dengan SSP atas nama rekanan, namun dalam invoicenya tetap 

mencantumkan nilai PPN karena bentuk pembayaran hanya berubah 

menjadi SSP. 

5. Efek dari penerapan ini bagi rekanan BUMN karena PPN atas transaksi 

ini telah dipungut oleh wajib pajak pemungut maka tidak mempengaruhi 

lagi Faktur Pajak keluaran yang dipungut sendiri sehingga SPT Masa 

PPN bisa menjadi lebih bayar. 

6. Dalam hal penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN, tidak termasuk 

anak perusahaan Joint Operation atau bentuk kerja sama lainnya. 

Karena BUMN sebagaimana dimaksud dalam butir 1 adalah BUMN 

yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu Badan 

usaha yang paling sedikit mempunyai 51% (lima puluh satu persen) 

saham yang dimiliki oleh negara. 

3.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu : 

1. Bagi PT. PAL Indonesia (Persero) 

a. Melakukan pengencekan ulang untuk mematikan kode Faktur Pajak 

yang diterima telah sesuai yaitu dengan ketentuan kode transaksi 

“03” pada Faktur Pajak untuk Dasar Pengenaan Pajak ditambah 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah 

diatas Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Dan kode transaksi “01” 

untuk nilai Dasar Pengenaan Pajak ditambah Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah kurang dari 

Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 
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b. Salah satu efek dari penerapan ini bagi rekanan BUMN adalah tidak 

mempengaruhi lagi Faktur Pajak Keluaran yang dipungut sendiri 

sehingga SPT Masa PPN bisa menjadi lebih bayar karena PPN atas 

transaksi ini telah di pungut oleh Pemungut PPN. Maka sebaiknya 

pada saat pengajuan restitusi faktur pajak yang sudah di cap “disetor 

tanggal ...” dan SSP lembar ke-1 dan ke-3 sudah diterima dari 

WAPU sehingga dapat membuktikan kewajiban PPN atas transaksi 

tersebut telah dilaksanakan. 

 

2. Bagi Fakuktas Vokasi Universitas Airlangga. 

a. Fakultas agar memberikan gambaran beberapa perusahaan yang 

dapat dijadikan loaksi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, yang 

bertujuan agar mahasiswa dapat mempertimbangkan pilhannya 

sesuai dengan tema yang dirasa cukup menguasai sehingga dapat 

menghasilkan laporan yang cukup bermanfaat. 

b. Menciptakan dan menjaga hubungan yang baik dengan perusahaan 

agar ke depannya perusahaan dapat menerima dengan baik pula 

bagi mahasiswa yang berencana melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan di perusahaan tersebut, lebih-lebih mungkin dalam 

mengikuti rekruitmen pegawai pada perusahaan tersebut. 

3. Bagi pembaca 

Mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku yang selalu 

update setiap waktu khususnya untuk para wajib pajak, agar tidak 

terjebak dalam sanksi-sanksi yang akan memberatkan karena kelalaian 

wajib pajak itu sendiri. Dan juga agar wajib pajak dapat mengetahui 

lebih jelas tentang dunia perpajakan. 
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