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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan Koordinasi 

Praktek kerja magang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang 

yang berlokasi di Jalan Satria Sudirman, Komplek Pemerintahan Kota Tangerang 

dan ditempatkan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi I adalah salah satu seksi pada KPP yang mempunyai tugas melakukan 

proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, 

bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. Praktek kerja 

magang dilakukan di bawah bimbingan dan pengawasan Bapak Fransiscus 

Himawan selaku pembimbing lapangan dan Account Representative pada bagian 

pengawasan dan konsultasi I KPP Madya Tangerang.  

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang sehubungan dengan 

rangkaian tugas yang dilakukan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, dan 

setiap tugas yang dilakukan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) 

yang berlaku. Adapun tugas yang dilakukan selama pelaksanaan kerja magang 

adalah sebagai berikut : 
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1. Mencocokkan jumlah setoran pemindahbukuan pada Bukti Penerimaan 

Negara (BPN) yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dengan jumlah setoran 

pada sistem Apportal berdasarkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 

(NTPN). 

Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak 

untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Bukti Penerimaan 

Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi 

penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 

(NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTP) 

sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat 

setoran. Untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan Wajib Pajak harus 

melampirkan surat permohonan pemindahbukuan dan Bukti Penerimaan 

Negara untuk dicocokkan setoran pajaknya dengan Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara (NTPN). Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 

adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Negara yang 

tertera pada Bukti Penerimaan Negara dan diterbitkan oleh sistem yang 

dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Tujuan 

mencocokkan Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor Transaksi Penerimaan 

Negara yaitu untuk memastikan bahwa setoran pajak sudah dibayarkan ke kas 

negara.  

 Dokumen yang dibutuhkan untuk mencocokkan yaitu Bukti Penerimaan 

Negara yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dan diperoleh dari Seksi Subbagian 

Umum. Untuk melakukan pemindahbukuan, maka yang harus dipersiapkan 
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pertama kali adalah menyiapkan surat permohonan Pemindahbukuan yang 

diajukan oleh Wajib Pajak dan Bukti Penerimaan Negara yang dilampirkan 

oleh Wajib Pajak. 

  Langkah-langkah untuk mencocokkan jumlah setoran pada Bukti 

Penerimaan Negara dengan jumlah setoran pada konfirmasi Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara di sistem Apportal yaitu:  

1. Menyiapkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diperoleh dari Seksi 

Subbagian Umum.  

2. Selanjutnya buka Internet Explorer, lalu ketik situs Apportal. Lakukan 

login dengan memasukkan username dan password. 

3. Kemudian pilih menu “Aplikasi Konfirmasi”, lalu pilih “Konfirmasi 

NTPN”. 

4. Selanjutnya masukkan nomor NTPN yang tertera pada BPN.  

5. Terakhir, akan  muncul Konfirmasi NTPN. Jumlah bayar pada Konfirmasi 

NTPN ini dicocokkan dengan jumlah setoran pada Bukti Penerimaan 

Negara (BPN).  

  Konfirmasi NTPN ini menjadi sumber data dalam pembuatan uraian 

penelitian jawaban atas permohonan pemindahbukuan.  
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2. Mencocokkan jumlah setoran pemindahbukuan pada Bukti Penerimaan 

Negara (BPN) yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dengan Modul 

Penerimaan Negara (MPN) pada sistem Apportal. 

Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah sistem penerimaan negara yang 

menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat 

setoran yang berdasarkan pada sistem billing. Tujuan mencocokkan jumlah 

setoran pemindahbukuan pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang 

dilampirkan oleh Wajib Pajak dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) pada 

sistem Apportal adalah untuk melihat apakah setoran pajak tersebut sudah 

terdaftar untuk masa pajak dan jenis pajak yang terkait. 

 Dokumen yang dibutuhkan untuk mencocokkan yaitu Bukti Penerimaan 

Negara yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dan diperoleh dari Seksi Subbagian 

Umum. Langkah-langkah untuk mencocokkan jumlah setoran pada Bukti 

Penerimaan Negara dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) di sistem 

Apportal adalah:  

1. Menyiapkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diperoleh dari Seksi 

Subbagian Umum.  

2. Selanjutnya, buka Internet Explorer, lalu ketik situs Apportal. Lakukan 

login dengan memasukkan username dan password.  

3. Kemudian pilih menu “data penerimaan”, lalu pilih “MPN” dan 

selanjutnya pilih “tabelaris MPN”. 
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4. Langkah selanjutnya masukkan NPWP Wajib Pajak sesuai yang tertera 

pada BPN. Lalu pilih “tahun” yang akan dicari sesuai dengan masa pajak.  

5. Selanjutnya akan muncul daftar NPWP dengan daftar kode KPP dan 

nomor cabang yang berbeda. Kemudian, yang dipilih adalah NPWP 

dengan kode KPP 415 dan kode cabangnya adalah 000 yaitu yang menjadi 

kode KPP Madya Tangerang. 

6. Terakhir, akan muncul daftar transaksi setoran pajak pada Modul 

Penerimaan Negara (MPN). Setoran pajak pada Modul Penerimaan 

Negara ini dicocokkan dengan masa pajak dan jumlah setoran pada Bukti 

Penerimaan Negara (BPN). 

 Setoran pada Modul Penerimaan Negara ini menjadi sumber data dalam 

pembuatan uraian penelitian jawaban atas permohonan pemindahbukuan. 

3. Mencocokkan jumlah setoran pemindahbukuan pada Bukti Penerimaan 

Negara (BPN) yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dengan Pajak 

Penghasilan (PPh) yang dipotong pada Surat Pemberitahuan (SPT) di 

sistem SIDJP. 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan 

dibagi menjadi dua, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah Surat 

Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak, sedangkan SPT Tahunan adalah Surat 
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Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tujuan 

mencocokkan jumlah setoran pemindahbukuan pada Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dengan Pajak Penghasilan (PPh) 

yang dipotong pada Surat Pemberitahuan (SPT) di sistem SIDJP untuk 

memastikan apakah masa pajak setoran pajak yang terkait sudah dilaporkan.  

 Dokumen yang dibutuhkan untuk mencocokkan yaitu Bukti Penerimaan 

Negara yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dan diperoleh dari Seksi Subbagian 

Umum. Langkah-langkah mencocokkan jumlah setoran pemindahbukuan pada 

Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dengan 

Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong pada Surat Pemberitahuan (SPT) di 

sistem SIDJP adalah:  

1. Pertama, buka Internet Explorer, lalu ketik situs SIDJP. Lakukan login 

dengan memasukkan username dan password. 

2. Kemudian pilih menu “Profile Wajib Pajak”.  

3. Langkah selanjutnya masukkan NPWP, dan pilih tahun pajaknya. 

4. Kemudian akan muncul Profil Utama Badan, selanjutnya pilih “detail 

pelaporan”. 

5. Langkah selanjutnya pilih “jenis SPT”, lalu pilih tahun pajaknya , 

kemudian pilih “nomor BPS”.  

6. Selanjutnya akan muncul Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang setoran 

pajaknya sudah dilaporkan. Setoran pajak PPh yang dipotong pada SPT 

Masa ini dicocokkan dengan jumlah setoran pada Bukti Penerimaan 

Negara (BPN).  
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 Setoran pajak PPh yang dipotong pada SPT Masa ini menjadi sumber 

data dalam pembuatan uraian penelitian jawaban atas permohonan 

pemindahbukuan. 

4. Membuat uraian penelitian jawaban atas permohonan pemindahbukuan  

Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak 

untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Pemindahbukuan (PBK) 

adalah skema yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka tertib 

administrasi. Dalam melaksanakan permohonan pemindahbukuan, hal pertama 

yang dilakukan Account Representative (AR) seksi Pengawasan dan Konsultasi 

I adalah membuat uraian penelitian jawaban atas permohonan 

pemindahbukuan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Tujuan uraian penelitian 

dibuat untuk menentukan apakah permohonan Pemindahbukuan diterima atau 

ditolak. Jika permohonan pemindahbukuan diterima, maka uraian penelitian 

yang dibuat oleh AR Pengawasan dan Konsultasi I akan diteruskan ke seksi 

Pelayanan untuk dibuatkan bukti pemindahbukuan (PBK), sedangkan jika 

permohonan pemindahbukuan ditolak, maka uraian penelitian akan dikirim 

kembali ke Wajib Pajak agar diperiksa lagi kelengkapan permohonannya.  

 Untuk mengajukan pemindahbukuan, Wajib Pajak harus melampirkan 

surat permohonan pemindahbukuan yang ditujukan ke KPP. Surat permohonan 

pemindahbukuan ini berisikan identitas Wajib Pajak dan keterangan yang 

berkaitan dengan setoran pajak yang salah, dan keterangan yang berkaitan 

dengan setoran pajak yang ingin dipindahbukukan ke setoran pajak yang benar. 
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Selain melampirkan surat permohonan pemindahbukuan, Wajib Pajak harus 

melampirkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti telah melakukan 

penyetoran pajak. Lampiran surat permohonan dan Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) inilah yang menjadi dokumen dasar pembuatan uraian penelitian 

jawaban atas permohonan pemindahbukuan.   

 Setelah mencocokkan jumlah setoran pada Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) dengan konfirmasi NTPN, setoran MPN, dan dengan Surat 

Pemberitahuan, selanjutnya membuat uraian penelitian jawaban atas 

permohonan pemindahbukuan. Langkah-langkah membuat uraian penelitian 

jawaban atas permohonan pemindahbukuan yaitu:  

1. Melakukan pengecekan kelengkapan surat permohonan yang dilampirkan 

oleh Wajib Pajak. 

2. Kemudian buka folder “Pemindahbukuan” di desktop lalu buka program 

Microsoft Word dengan nama “Uraian Penelitian”. 

3. Setelah file “Uraian Penelitian” dibuka, selanjutnya isi format uraian 

penelitian pemindahbukuan yang sudah tersedia berdasarkan data dari 

surat permohonan pemindahbukuan yang dilampirkan Wajib Pajak. Tahap 

pengisian Uraian penelitian terdiri dari:  

a. Melengkapi risalah pemindahbukuan, langkah-langkahnya adalah:  

(1) Pertama, adalah melengkapi data Wajib Pajak sebagai penyetor yang 

terdiri dari dari nama Wajib Pajak, NPWP, dan alamat.  

(2) Selanjutnya melengkapi data surat permohonan yang terdiri dari 

nomor surat, dan tanggal surat.  
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(3) Kemudian mengisi jenis pajaknya. 

(4) Langkah selanjutnya melengkapi data yang sebelum 

dipindahbukukan, yang terdiri dari nama Wajib Pajak, NPWP, jenis 

pajak, masa pajak, kode jenis setoran. Lalu mengisi data pembayaran. 

b. Selanjutnya melengkapi data berupa identitas Wajib Pajak dan jumlah 

setoran yang akan dipindahbukukan. 

c. Melengkapi laporan penelitian pemindahbukuan, langkah-langkahnya 

adalah: 

(1) Pertama, melengkapi identitas Wajib Pajak. 

(2) Selanjutnya melengkapi data surat permohonan.  

(3) Kemudian mengisi permohonan Wajib Pajak. 

(4) Langkah selanjutnya mengisi penelitian terhadap Wajib Pajak. 

Penelitian terhadap Wajib Pajak dibagi menjadi 4 pembahasan, yaitu 

data NTPN, data MPN, data SPT, dan keputusan “diterima” atau 

“ditolaknya” permohonan pemindahbukuan.  

(5) Selanjutnya membuat usul dari hasil penelitian, yang berisi analisa 

pemindahbukuan. 

 Jika uraian penelitian jawaban atas permohonan pemindahbukuan telah 

selesai dibuat, maka selanjutnya  uraian penelitian jawaban atas permohonan 

pemindahbukuan dicetak dan dikirim ke seksi Pelayanan untuk dibuatkan bukti 

PBK.   
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5. Meng-input uraian penelitian jawaban permohonan pemindahbukuan 

pada sistem SIDJP di Case Management 

Manajemen kasus (Case Management) merupakan cara penanganan, 

mengorganisasikan, mengkoordinasikan kasus perpajakan yang terjadi. 

Dengan adanya penekanan manajemen kasus dalam SIDJP maka akan 

mempermudah tugas para aparat pajak, karena dalam SIDJP telah terdapat 

acuan / standar yang digunakan dalam menangani sebuah kasus perpajakan. 

Semua administrasi perpajakan di-input di sistem SIDJP, yang bertujuan agar 

terdapat riwayat produk hukumnya. Pemindahbukuan yang di-input pada Case 

Management bertujuan untuk memverifikasi proses pemindahbukuan yang 

telah selesai diproses dan riwayat produk hukumnya disimpan di sistem SIDJP.   

 Dokumen yang dibutuhkan untuk di-input di Case Management pada 

sistem SIDJP adalah uraian penelitian jawaban permohonan pemindahbukuan. 

Uraian penelitian jawaban permohonan pemindahbukuan yang telah selesai 

dibuat oleh Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, di-

input di sistem SIDJP pada aplikasi administrasi. Aplikasi administrasi 

bertugas untuk meng-approve pemindahbukuan yang dicap “diterima” sebagai 

bukti bahwa proses pemindahbukuan sudah diselesaikan.  

 Langkah-langkah untuk meng-input uraian penelitian pemindahbukuan 

pada aplikasi administrasi dan memverifikasinya pada Case Management di 

sistem SIDJP yaitu:  
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1. Menyiapkan uraian penelitian jawaban pemindahbukuan yang telah selesai 

dibuat oleh Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

yang akan di-input.  

2. Selanjutnya buka Internet Explorer, lalu ketik situs SIDJP. Lakukan login 

dengan memasukkan username dan password. 

3. Kemudian pilih menu “Aplikasi Administrasi”. 

4. Langkah selanjutnya pilih “SIDJP-AR Pelayanan dan Konsultasi”. 

5. Kemudian pilih menu “pemindahbukuan”, lalu pilih “input PBK”.  

6. Selanjutnya meng-input pemindahbukuan, yang terdiri dari:  

a. Meng-input tipe pemindahbukuan, jumlah pemindahbukuan, status 

yaitu “pilih baru”, dasar pemindahbukuan “pilih permohonan Wajib 

Pajak”, no dokumen, tanggal dokumen, NPWP, jenis pajak, kode 

MAP, tahun pajak, masa pajak, NPWP, jenis pajak, kode MAP, tahun 

pajak, masa pajak.  

b. Kemudian pilih “kirim ke Management Kasus”. 

7. Setelah meng-input data pemindahbukuan, selanjutnya kembali lagi ke 

halaman utama SIDJP. Lalu pilih menu “Case Management”. 

8. Selanjutnya pilih “verifikasi”. 

9. Setelah melakukan verifikasi, selanjutnya pilih “Pemindahbukuan KPP”. 

10. Kemudian pilih “Detail”.   

11. Langkah selanjutnya pilih “draft pemindahbukuan”.  
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12. Kemudian akan muncul hasil input PBK, lalu input tanggal setoran. 

Kemudian meng-input lampiran yang dibutuhkan, dan meng-input alasan 

persetujuan, lalu pilih verifikasi dan pilih simpan. 

 Jika proses meng-input uraian penelitian jawaban permohonan 

pemindahbukuan pada sistem SIDJP di Case Management telah selesai dibuat, 

maka hasil input pemindahbukuan dapat dicetak untuk direkap secara manual 

oleh Account Representative.   

6. Meng-input surat masuk permohonan   

Surat Masuk adalah surat yang diterima di bagian seksi Pengawasan dan 

Konsultasi I. Surat masuk yang ditujukan untuk seksi pengawasan dan 

konsultasi I diklasifikasikan menjadi 2, yaitu surat masuk biasa dan surat 

masuk permohonan. Surat permohonan ini selanjutnya akan di-input ke dalam 

surat masuk permohonan oleh pelaksana, yang bertujuan untuk mengarsip surat 

yang masuk, dan untuk menentukan tanggal jatuh tempo permohonan harus 

diselesaikan serta batas tanggal penyelesaian untuk Account Representative 

dalam menyelesaikan proses permohonan.  

 Dokumen yang dibutuhkan yaitu surat masuk yang diterima oleh 

pelaksana seksi Pengawasan dan Konsultasi I dari Seksi Subbagian Umum, dan 

lembar disposisi. Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis dari Kepala 

Seksi yang ditujukan kepada pegawai yang berisi informasi atau perintah dan 

tujuan disposisi, klasifikasi, respon, dan keterangan disposisi. 
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Langkah- langkah meng-input surat masuk permohonan adalah: 

1. Menyiapkan lembar disposisi yang diterbitkan oleh Kepala Seksi dan 

melakukan pengecekan tanggal penerimaan surat, tanggal surat, nama 

pemohon, nomor surat, dan nama Account Representative. 

2. Selanjutnya buka file Microsoft Word dengan nama “Surat Masuk” 2017 

di desktop. 

3. Langkah selanjutnya meng-input ke data surat masuk permohonan, yang 

terdiri dari meng-input tanggal terima, tanggal permohonan, nama 

pengirim, nama pengirim surat, nomor surat, perihal permohonan, tanggal 

jatuh tempo sebenarnya, tanggal jatuh tempo sebenarnya ditentukan dari 

tanggal surat diterima, yaitu kurang lebih 1 bulan dari tanggal surat 

diterima. Lalu meng-input tanggal jatuh tempo, tanggal jatuh tempo 

ditentukan dari tanggal jatuh tempo sebenarnya, yaitu dikurang 2 hari dari  

tanggal jatuh tempo sebenarnya, dan yang terakhir  meng-input nama 

Account Representative.    

4. Setelah selesai meng-input surat masuk permohonan, maka file di-save 

atau disimpan agar dapat direkap.   

7. Mencocokkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilampirkan Wajib Pajak 

dengan bukti Pemindahbukuan (PBK) yang diterbitkan Seksi Pelayanan 

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 

dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Saat 

mengajukan surat permohonan pemindahbukuan, beberapa Wajib Pajak juga 
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melampirkan SSP. Lembar SSP ini sebelum dikembalikan ke Wajib Pajak 

harus dicocokkan terlebih dahulu jumlah pembayarannya dengan jumlah 

pemindahbukuan pada bukti PBK. Bukti PBK adalah alat bukti yang 

menyatakan bahwa permohonan pemindahbukuan diterima  dan setoran pajak 

telah dipindahbukukan.   

 Mencocokkan Surat Setoran Pajak dengan bukti pemindahbukuan 

bertujuan untuk memastikan besarnya setoran pajak pada jumlah pembayaran 

di SSP dan jumlah pemindahbukuan pada bukti PBK harus sama, karena pada 

lembar SSP akan dicap dipindahbukukan sehingga berlaku kredit pajaknya 

harus 0 (nol). Dokumen yang dibutuhkan adalah bukti pemindahbukuan yang 

diterbitkan oleh Seksi Pelayanan, Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilampirkan 

Wajib Pajak kemudia diperoleh dari Seksi Subbagian Umum, dan lembar list 

uraian penelitian yang diperoleh dari Seksi Pelayanan.  

 Langkah-langkah untuk mencocokkan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan 

bukti Pemindahbukuan (PBK) adalah:  

1. Menyiapkan lembar bukti pemindahbukuan dan list uraian penelitian  yang 

diperoleh dari Seksi Pelayanan, dan Surat Setoran Pajak yang diperoleh 

dari Seksi Subbagian Umum.  

2. Melakukan pengecekkan jumlah pembayaran pada SSP untuk dicocokkan 

dengan jumlah pemindahbukuan pada bukti pemindahbukuan.  

3. Kemudian membubuhi cap “telah dipindahbukukan” dengan mengisi 

jumlah yang dipindahbukukan dan nomor PBK.   
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 Saat mencocokkan Surat Setoran Pajak dengan bukti pemindahbukuan, 

terkadang  urutan Surat Setoran Pajak  dengan bukti pemindahbukuan tidak 

sama. Untuk mengurutkannya, dapat dilakukan dengan dengan mencocokkan 

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) di Surat Setoran Pajak pada list 

uraian penelitian untuk mengurutkan bukti pemindahbukuan.  

 Setelah Surat Setoran Pajak telah selesai dicocokkan dengan bukti 

pemindahbukuan, maka Surat Setoran Pajak dapat dikembalikan ke Wajib 

Pajak sebagai bukti telah dipindahbukukan.   

8. Mencocokkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dilampirkan Wajib 

Pajak dengan Bukti Pemindahbukuan (PBK) yang diterbitkan Seksi 

Pelayanan.  

Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos 

Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor 

Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya 

disamakan dengan surat setoran. Saat Wajib Pajak mengajukan permohonan 

pemindahbukuan, Wajib Pajak harus melampirkan surat permohonan 

pemindahbukuan dan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Jika permohonan 

pemindahbukuan telah dipindahbukukan, maka akan diterbitkan bukti 

pemindahbukuan dari seksi pelayanan. Bukti pemindahbukuan ini nantinya 

akan diberikan kepada Wajib Pajak beserta Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

yang sebelumnya dilampirkan oleh Wajib Pajak. Mencocokkan Bukti 
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Penerimaan Negara (BPN) dengan Bukti Pemindahbukuan (PBK) bertujuan 

untuk mencocokkan jumlah setoran pajaknya yang telah dipindahbukukan.   

 Dokumen yang dibutuhkan adalah bukti pemindahbukuan yang 

diterbitkan oleh seksi pelayanan dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang 

dilampirkan oleh Wajib Pajak dan diperoleh dari Seksi Subbagian Umum.  

 Langkah-langkah mencocokkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

dengan Bukti Pemindahbukuan (PBK) adalah: 

1. Menyiapkan bukti pemindahbukuan yang diterbitkan oleh seksi pelayanan 

dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diperoleh dari Seksi Subbagian 

Umum.  

2. Selanjutnya melakukan pengecekkan Bukti Penerimaan Negara bagian 

jumlah setoran untuk dicocokkan dengan jumlah pemindahbukuan pada 

bukti pemindahbukuan. 

3. Kemudian Bukti Penerimaan Negara dibubuhi cap “telah 

dipindahbukukan” dengan mengisi jumlah yang dipindahbukan, dan 

mengisi nomor PBK.  

 Setelah Bukti Penerimaan Negara (BPN)  telah selesai dicocokkan 

dengan bukti pemindahbukuan, maka Bukti Penerimaan Negara (BPN) dapat 

dikembalikan ke Wajib Pajak sebagai bukti telah dipindahbukukan.   
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9. Membuat uraian penelitian jawaban atas permohonan Surat Keterangan 

Bebas (SKB) PPh final 

Surat Keterangan Bebas adalah Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau 

pemungutan PPh bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-28/PJ/2009 tentang Pembayaran Pajak 

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau 

Bangunan, mengatur bahwa terhadap transaksi pengalihan atas tanah dan atau 

bangunan sebelum tanggal 1 Januari 2009 dan telah dilaporkan dalam SPT 

Tahunan PPh Badan serta pajak atas penghasilan tersebut telah dilunasi namun 

belum dibuatkan akta, maka atas transaksi tersebut dapat dimintakan Surat 

Keterangan Bebas pembayaran PPh yang bersifat final.  

 Ketika akan melakukan transaksi penjualan atau pembelian properti 

berupa tanah dan/atau bangunan akan dikenakan PPh. Dalam transaksi jual beli 

tanah ini PPh sudah dipertanggungjawabkan si penjual, dan baru akan 

dibuatkan akta tanah, sedangkan jika ingin membuat akta tanah, PPh dan 

BPHTB harus sudah lunas. Maka dari itu Wajib Pajak mengajukan Surat 

Keterangan Bebas pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final atas 

penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan yang bertujuan 

agar diberikan kebebasan PPh. 

 Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat  uraian penelitian jawaban 

atas permohonan SKB PPh final yang dilampirkan Wajib Pajak dan diserahkan 

langsung pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I adalah: 

Pelaksanaan tugas account..., Agata Novena Surya, FB UMN, 2017



1. Surat permohonan SKB. 

2. Surat pernyataan bahwa transaksi yang terdaftar sudah dibayarkan dan 

dilaporkan sebelum tahun 2009. 

3. Daftar tanah/bangunan yang penghasilannya telah dilaporkan. 

4. Rekap penjualan Kerja Sama Operasional (KSO). 

5. Data Wajib Pajak Orang Pribadi berupa fotocopy KTP. 

6. Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan. 

7. Kwitansi pembayaran. 

8. Berita Acara Serah Terima (BAST) tanah dan bangunan. 

9. SPT Tahunan. 

 Langkah-langkah untuk membuat uraian penelitian jawaban atas 

permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh final adalah:  

1. Pertama, menyiapkan surat permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) 

beserta lampirannya yaitu surat pernyataan, pernyataan bahwa transaksi 

dalam daftar pengajuan SKB telah disetor dan dilaporkan dalam SPT 

Tahunan tahun pajak 2007 dan 2008, dan lampiran daftar Tanah dan/atau 

Bangunan yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dan diserahkan langsung 

pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.  

2. Selanjutnya membuka softcopy rekap penjualan kerja sama operasi (KSO). 

Pilih file Microsoft Excel dengan nama “rekap penjualan KSO 2007”, dan 

“rekap penjualan KSO 2008” di desktop yang sudah di-copy dari flashdisk 

yang dilampirkan oleh Wajib Pajak. 
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3. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan data atau identitas Wajib Pajak 

berupa KTP Wajib Pajak sebagai pembeli tanah dan/atau bangunan beserta 

lampiran pendukung bukti pembelian tanah dan/atau bangunan berupa 

surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB), kuitansi / faktur pajak 

sederhana, dan Berita Acara Serah Terima Tanah (BAST). 

4. Kemudian melakukan pengecekan SPT Tahunan Wajib Pajak, langkah-

langkahnya adalah: 

a. Pertama, buka Internet Explorer, lalu ketik situs SIDJP. Lakukan 

login dengan memasukkan username dan password. 

b. Selanjutnya pilih menu “Profile Wajib Pajak”.  

c. Langkah selanjutnya masukkan NPWP, dan pilih “tahun pajaknya”.  

d. Kemudian akan muncul Profil Utama Badan, selanjutnya pilih “Detail 

Pelaporan”. 

e. Langkah selanjutnya pilih “jenis SPT”, yaitu SPT Tahunan Badan. 

Kemudian pilih “status SPTnya” yaitu semua SPT, lalu pilih tahun 

pajaknya.  

f. Kemudian akan muncul SPT Tahunan.      

5. Langkah selanjutnya adalah membuka folder SKB di desktop lalu buka 

program Microsoft Word dengan nama “SKB PPh final”. 

6. Setelah file SKB PPh final dibuka, selanjutnya isi format uraian penelitian 

SKB PPh final yang sudah tersedia berdasarkan data dari surat 

permohonan SKB beserta lampirannya yang dilampirkan Wajib Pajak. 

Uraian penelitian SKB PPh final terdiri dari:  
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a. Melengkapi identitas Wajib Pajak.  

b. Selanjutnya melengkapi uraian resume Wajib Pajak, yang terdiri dari: 

1) Melengkapi tabel daftar tanah dan/atau bangunan yang 

penghasilannya telah dilaporkan dalam SPT.  

2) Melengkapi lampiran Wajib Pajak, yang terdiri dari: 

a) Melengkapi data bahwa transaksi telah disetor dan 

dilaporkan dalam SPT berdasarkan surat pernyataan. 

b) Melengkapi data pembelian tanah dan/atau bangunan, yang 

terdiri dari: 

(1) Nama Wajib Pajak sebagai pembeli. 

(2) Melengkapi nomor surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Tanah (PPJB).  

(3) Melengkapi daftar jumlah pelunasan.  

(4) Melengkapi nomor Berita Acara Serah Terima Tanah 

(BAST). 

c. Langkah selanjutnya adalah melengkapi penelitian data SPT dan 

Customer, yang terdiri dari: 

1) Melengkapi data perjanjian kerjasama. 

2) Melengkapi data penjualan berdasarkan Kerja Sama Operasional 

(KSO) tahun 2007. 

3) Melengkapi data SPT tahun 2007. 

4)  Melengkapi data penjualan berdasarkan Kerja Sama Operasional 

(KSO) tahun 2008. 
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5) Melengkapi data SPT tahun 2008 (V), yang dapat dilihat dari SPT 

Tahunan tahun 2008. 

d. Selanjutnya melengkapi uaraian kesimpulan dan usul, yang terdiri dari 

menyimpulkan hasil penelitian dengan menyertakan identitas Wajib 

Pajak, dan melengkapi kembali tabel daftar tanah dan/atau bangunan 

yang penghasilannya telah dilaporkan dalam SPT.  

 Setelah uraian penelitian jawaban atas permohonan Surat Keterangan 

Bebas (SKB) PPh final telah selesai dibuat, maka selanjutnya uraian penelitian 

dicetak lalu dikirm ke Seksi Pelayanan untuk dibuatkan bukti SKB.   

10. Membuat laporan penelitian atas permohonan Surat Keterangan Bebas 

(SKB) PPh Pasal 22 Impor  

Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22 Impor adalah surat yang 

menyatakan Wajib Pajak dibebaskan dari pemotongan dan atau pemungutan 

Pajak Penghasilan oleh pihak lain dalam rangka impor. Bila Wajib Pajak 

menyatakan bahwa PPh impor yang akan dibayar perusahaan jauh melebihi 

pajak penghasilan yang akan terutang, maka Wajib Pajak akan mengajukan 

permohonan Surat Keterangan Bebas yang bertujuan untuk mendapatkan 

pembebasan PPh impor.  

 Dokumen yang dibutuhkan  untuk membuat laporan penelitian Surat 

Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor adalah surat permohonan SKB, 

perbandingan Rugi Laba tahun 2015, 2016, dan proyeksi 2017, lampiran 

prakiraan penghasilan neto dan penghitungan Pajak Penghasilan tahun 2017, 
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lampiran rencana pembelian bahan baku dan proyeksi PPh pasal 22 tahun 2017, 

SPT Tahunan yang diajukan Wajib Pajak dan diserahkan langsung ke Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi I, dan daftar setoran pada Modul Penerimaan 

Negara.  

 Langkah-langkah untuk membuat laporan penelitian Surat Keterangan 

Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor yaitu: 

1. Menyiapkan surat permohonan SKB beserta lampiran pendukungnya  

yang diajukan Wajib Pajak dan diserahkan langsung ke Seksi Pengawasan 

dan Konsultasi I, yaitu: 

a. Perbandingan Rugi Laba tahun 2015, 2016, dan proyeksi 2017. 

b. Lampiran prakiraan penghasilan neto dan penghitungan Pajak 

Penghasilan tahun 2017. 

c. Lampiran rencana pembelian bahan baku dan proyeksi PPh pasal 22 

tahun 2017. 

2. Selanjutnya membuka SPT tahun 2014 pada sistem SIDJP, langkah-

langkahnya adalah: 

a.  Pertama, buka Internet Explorer, lalu ketik situs SIDJP. Lakukan 

login dengan memasukkan username dan Password. 

b. Selanjutnya pilih menu “Profile Wajib Pajak”.   

c. Langkah selanjutnya masukkan NPWP, dan pilih “tahun pajaknya”.  

d. Kemudian akan muncul Profil Utama Badan, selanjutnya pilih “Detail 

Pelaporan”.  
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e. Langkah selanjutnya pilih “jenis SPT”, yaitu SPT Tahunan Badan. 

Kemudian pilih “status SPT-nya” yaitu semua SPT, lalu pilih “tahun 

pajaknya”, dan selanjutnya pilih nomor “BPSnya”. 

f. Kemudian akan muncul SPT Tahunan tahun 2014 dan lampiran-I SPT 

Tahunan 2014. 

3. Langkah selanjutnya adalah melihat setoran pada Modul Penerimaan 

Negara (MPN), langkah-langkah membuka MPN pada sistem Apportal 

yaitu: 

a. Pertama buka Internet Explorer, lalu ketik situs Apportal. Lakukan 

login dengan memasukkan username dan Password.  

b. Kemudian pilih menu “Data Penerimaan”, lalu pilih “MPN”  dan 

selanjutnya pilih “tabelaris MPN”. 

c. Langkah selanjutnya masukkan NPWP Wajib Pajak. 

d. Selanjutnya akan muncul daftar NPWP dengan daftar kode KPP dan 

nomor cabang yang berbeda. Kemudian, yang dipilih adalah NPWP 

dengan kode KPP 415 dan kode cabangnya adalah 000 yaitu yang 

menjadi kode KPP Madya tangerang. 

e. Terakhir, akan muncul daftar transaksi setoran pajak pada Modul 

Penerimaan Negara (MPN). Setoran pajak yang dipilih adalah PPh 22 

impor. 

4. Langkah selanjutnya adalah membuka folder SKB di desktop lalu buka 

program Microsoft Word dengan nama SKB Impor. 
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5. Setelah file Microsoft Word impor dibuka, selanjutnya isi format uraian 

penelitian SKB PPh pasal 22 Impor yang sudah tersedia berdasarkan data 

dari surat permohonan SKB beserta lampirannya yang dilampirkan Wajib 

Pajak. Uraian penelitian SKB PPh Pasal 22 impor terdiri dari:  

a. Melengkapi identitas Wajib Pajak.  

b. Melengkapi ketentuan formal, yang terdiri dari: 

1) Melengkapi identitas surat.  

2) Melengkapi data lampiran.  

c. Melengkapi alasan mengajukan permohonan lewat perhitungan. 

d. Selanjutnya adalah melengkapi uraian penelitian yang terdiri dari 

meng-input proyeksi laporan rugi laba tahun 2017, perbandingan Rugi 

Laba tahun, rasio rugi laba tahun 2016, 2015, 2014, proyeksi 

pertumbuhan penjualan, daftar kredit pajak yang telah dibayar dan 

akan dibayar/dipungut. Selanjutnya melengkapi analisa proyeksi 

rugi/laba tahun 2017. Melengkapi analisa peredaran usaha, analisa 

Harga Pokok Penjualan, analisa biaya beban umum dan administrasi. 

analisa pendapatan atau biaya lain-lain, analisa kredit pajak, 

melengkapi daftar perhitungan proyeksi laba/rugi untuk tahun 2017, 

analisa kesimpulan dari hasil penelitian, dan analisa usul dari hasil 

penelitian (III). 

 Setelah laporan penelitian atas permohonan Surat Keterangan Bebas 

(SKB) PPh Pasal 22 Impor telah selesai dibuat, maka selanjutnya laporan 

penelitian dicetak lalu dikirm ke Seksi Pelayanan untuk dibuatkan bukti SKB.   
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11. Membuat uraian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)   

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) adalah surat perintah dari 

Kepala KPP kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) untuk 

menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi Utang 

Pajak dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada 

Wajib Pajak. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ini 

bertujuan untuk mencairkan kelebihan Pajak Penghasilan yang sebelumnya 

telah disetor oleh Wajib Pajak. 

 Dokumen yang dibutuhkan adalah surat permohonan transfer kelebihan 

Pajak Penghasilan yang diajukan Wajib Pajak, nota konfirmasi utang pajak, 

daftar sisa tagihan pajak, dan surat ketetapan pajak lebih bayar Pajak 

Penghasilan yang diperoleh dari seksi penagihan. Setelah menerima lampiran 

dari seksi penagihan, selanjutnya Account Representative seksi pengawasan 

dan konsultasi I menindaklanjuti dengan membuatkan 4 laporan.  

 Langkah-langkah membuat uraian Surat Perintah Membayar Kelebihan 

Pajak (SPMKP) adalah: 

1. Menyiapkan surat permohonan transfer kelebihan Pajak Penghasilan yang 

diperoleh dari seksi penagihan. 

2. Menyiapkan nota konfirmasi utang pajak, daftar sisa tagihan pajak, dan 

surat ketetapan pajak lebih bayar Pajak Penghasilan yang diterima dari 

seksi penagihan. 
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3. Langkah selanjutnya adalah membuka folder SPMKP di desktop lalu buka 

program Microsoft Word dengan nama uraian penelitian. 

4. Setelah file Microsoft Word uraian penelitian dibuka, selanjutnya isi 

format uraian SPMKP, yang terdiri dari: 

a. Melengkapi analisis pajak yang terutang, dan analisis sisa kelebihan 

pembayaran. 

b. Melengkapi identitas Wajib Pajak. 

c. Melengkapi analisis sisa kelebihan pembayaran pajak. 

d. Melengkapi analisis pajak yang terutang.  

5. Langkah selanjutnya membuat Konsep Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pajak, beserta membuat lembar lampiran konsep Surat Perintah 

Membayar Kelebihan Pajak.  

6. Kemudian membuat Lembar Rincian kompensasi utang pajak dan/atau 

pajak yang akan terutang. 

 Setelah uraian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) telah 

selesai dibuat, maka selanjutnya dicetak  yang kemudian untuk diteruskan ke 

Seksi Pelayanan.   

12. Melakukan checklist lembar penelitian penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan 

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau 

Bagian Tahun Pajak. Untuk melaporkan SPT, Wajib Pajak melaporkannya ke 

seksi pelayanan. Sebelum melaporkan SPT ke seksi pelayanan, Wajib Pajak 
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terlebih dahulu  harus mendapatkan bukti lembar penelitian penyampaian SPT 

Tahunan  dari seksi pengawasan dan konsultasi I. Tujuannya, untuk melakukan 

pemeriksaan kelengkapan lampiran penyampaian SPT. Setelah melakukan 

pemeriksaan kelengkapan penyampaian SPT Tahunan, Wajib Pajak 

selanjutnya menyerahkan SPT yang akan dilaporkan beserta lembar penelitian 

penyampaian SPT Tahunan ke seksi pelayanan.  

 Dokumen yang dibutuhkan adalah lembar penelitian penyampaian SPT 

Tahunan. Langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan yaitu:  

1. Menyiapkan lembar penelitian penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan.  

2. Langkah selanjutnya adalah melakukan checklist pemeriksaan 

kelengkapan lampiran penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. 

Pemeriksaan kelengkapan terdiri dari Checklist:  pihak yang 

menandatangani SPT, jenis SPT, status SPT, jenis formulir, penyampaian 

khusus SPT, formulir, lampiran yang dipersyaratkan, Checklist lampiran 

khusus.  

3. Menentukan apakah SPT lengkap atau tidak lengkap.  

 Setelah melakukan checklist lembar penelitian penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan, selanjutnya Wajib Pajak membawa 

bukti checklist lembar penelitian ini ke Seksi Pelayanan untuk melaporkan SPT 

Tahunan.   
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13. Melakukan checklist dokumen kelengkapan permohonan pengurangan 

atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) 

STP adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Dalam penerbitan Surat 

Tagihan Pajak (STP), Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan kesalahan atau 

kekeliruan. Kesalahan tersebut bisa saja ditemukan oleh Wajib Pajak dan 

kemudian  melakukan konfirmasi atau memang kesalahan tersebut ditemukan 

sendiri oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Karena adanya kesalahan 

tersebut, maka Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau 

pembatalan STP. Untuk mengajukan permohonan pengurangan atau 

pembatalan STP Wajib Pajak melaporkannya ke seksi pemeriksaan. Sebelum 

melaporkan ke seksi pemeriksaan, Wajib Pajak terlebih dahulu  harus 

mendapatkan lembar bukti checklist kelengkapan permohonan non keberatan 

dari seksi pengawasan dan konsultasi I. Tujuannya, untuk melakukan 

pemeriksaan kelengkapan lampiran.  

 Dokumen yang dibutuhkan adalah lembar checklist kelengkapan 

permohonan non keberatan. Langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan 

kelengkapan dokumen permohonan pengurangan atau pembatalan Surat 

Tagihan Pajak (STP) yaitu:  

1. Menyiapkan lembar checklist kelengkapan permohonan non keberatan. 

Pelaksanaan tugas account..., Agata Novena Surya, FB UMN, 2017



2. Langkah selanjutnya adalah melakukan checklist pemeriksaan 

kelengkapan lampiran permohonan atau pembatalan STP. Pemeriksaan 

terdiri dari:  

a. Melengkapi data Wajib Pajak. 

b. Checklist ada atau tidaknya kelengkapan dokumen.  

 Setelah melakukan checklist dokumen kelengkapan permohonan 

pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP), selanjutnya Wajib 

Pajak membawa lembar checklist ke Seksi Pemeriksaan untuk ditindaklanjuti.  

 

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Mencocokkan jumlah setoran pemindahbukuan pada Bukti Penerimaan 

Negara (BPN) yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dengan jumlah 

setoran pada sistem Apportal berdasarkan Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara (NTPN). 

Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos 

Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor 

Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya 

disamakan dengan surat setoran. Untuk mengajukan permohonan 

pemindahbukuan Wajib Pajak harus melampirkan surat permohonan 

pemindahbukuan dan Bukti Penerimaan Negara untuk dicocokkan setoran 

pajaknya dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Tujuan 
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mencocokkan Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara yaitu untuk memastikan bahwa setoran pajak sudah 

dibayarkan ke kas negara.  

 Untuk melakukan pemindahbukuan, maka yang harus dipersiapkan 

pertama kali adalah menyiapkan Surat Permohonan Pemindahbukuan yang 

diajukan oleh Wajib Pajak dan Bukti Penerimaan Negara yang dilampirkan 

oleh Wajib Pajak yang diperoleh dari Seksi Subbagian Umum. 
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Gambar 3.1 

Surat Permohonan Pemindahbukuan 

 

         Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  
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Gambar 3.2 

Bukti Penerimaan Negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I   

 Langkah-langkah untuk mencocokkan jumlah setoran pada Bukti 

Penerimaan Negara dengan jumlah setoran pada  konfirmasi Nomor 

Transaksi Penerimaan Negara di sistem Apportal yaitu:  

1. Menyiapkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diperoleh dari Seksi 

Subbagian Umum, kemudian melihat nomor NTPN (I) pada Bukti 

Penerimaan Negara dan jumlah setoran (I) pada Bukti Penerimaan 

Negara untuk dicocokkan dengan jumlah bayar pada konfirmasi NTPN 

di sistem Apportal.  
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Gambar 3.3 

Bukti Penerimaan Negara (BPN)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

2. Selanjutnya buka Internet Explorer, lalu ketik situs Apportal (I). Lakukan 

login dengan memasukkan username (II) dan password (III). 

Gambar 3.4 

Halaman Login pada Apportal 

 

      Sumber: diambil dari Apportal 
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3. Kemudian pilih menu “Aplikasi Konfirmasi” (I), lalu pilih “Konfirmasi 

NTPN” (II). 

Gambar 3.5 

Konfirmasi NTPN step 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari Apportal 

4. Selanjutnya masukkan nomor NTPN (I), nomor NTPN didapat dari Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) pada Gambar 3.3 nomor I.   

Gambar 3.6 

Konfirmasi NTPN step 2 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari Apportal 
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5. Terakhir, akan  muncul Konfirmasi NTPN. Jumlah bayar pada 

Konfirmasi NTPN ini dicocokkan dengan jumlah setoran pada Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) pada Gambar 3.3 nomor II. Untuk “jenis 

setoran” (I) menjadi sumber data untuk memilih “jenis SPT” pada 

Gambar  3.19 yang ditandai dengan nomor I, lalu untuk tanggal bayar 

(II), jumlah bayar (III), dan bank (IV) menjadi sumber data untuk risalah 

pemindahbukuan pada Gambar 3.21. 

Gambar 3.7 

Konfirmasi NTPN step 3 

 

Sumber: diambil dari Apportal     

 Konfirmasi NTPN ini menjadi sumber data dalam pembuatan uraian 

penelitian jawaban atas permohonan pemindahbukuan. Konfirmasi NTPN 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 7. 
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 Mencocokkan jumlah setoran pemindahbukuan pada Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) dengan jumlah setoran pada sistem Apportal 

berdasarkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ini dilakukan 

untuk 284 Wajib Pajak dan untuk tahun pajak 2017. Selama melakukan 

pencocokkan, 95% BPN telah sesuai, sedangkan 5% BPN lainnya tidak sesuai 

karena adanya kesalahan perekaman data pada BPN. Atas ketidaksesuaian 

tersebut maka BPN diberikan kepada supervisor untuk ditindaklanjuti.  

3.3.2 Mencocokkan jumlah setoran pemindahbukuan pada Bukti Penerimaan 

Negara (BPN) yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dengan Modul 

Penerimaan Negara (MPN) pada sistem Apportal. 

Modul penerimaan Negara (MPN) adalah sistem penerimaan negara yang 

menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik adalah surat 

setoran yang berdasarkan pada sistem billing. Tujuan mencocokkan jumlah 

setoran pemindahbukuan pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang 

dilampirkan oleh Wajib Pajak dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) 

pada sistem Apportal adalah untuk melihat apakah setoran pajak tersebut 

sudah terdaftar untuk masa pajak dan jenis pajak yang terkait. 

 Langkah-langkah untuk mencocokkan jumlah setoran pada Bukti 

Penerimaan Negara dengan Modul Penerimaan Negara (MPN) di sistem 

Apportal adalah:  

1. Menyiapkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diperoleh dari Seksi 

Subbagian Umum, kemudian melihat NPWP (I), masa pajak (II), dan 
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jumlah setoran (II) pada Bukti Penerimaan Negara untuk dicocokkan 

dengan daftar setoran pada Modul Penerimaan Negara (MPN). 

Gambar 3.8 

Bukti Penerimaan Negara (BPN)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

2. Selanjutnya buka Internet Explorer, lalu ketik situs Apportal (I). Lakukan 

login dengan memasukkan username (II) dan password (III). 

Gambar 3.9 

Halaman Login pada Apportal 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sumber: diambil dari Apportal 
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3. Kemudian pilih menu “data Penerimaan” (I), lalu pilih “MPN” (II) dan 

selanjutnya pilih “tabelaris MPN” (III). 

Gambar 3.10 

Menu data penerimaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Sumber: diambil dari Apportal 

4. Langkah selanjutnya masukkan NPWP Wajib Pajak (I) sesuai yang 

tertera pada BPN, NPWP  didapat dari Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

pada Gambar 3.8 nomor I. Lalu pilih “tahun” yang akan dicari (II) sesuai 

dengan masa pajak, masa pajak dapat dilihat dari Bukti Penerimaan 

Negara (BPN) pada Gambar 3.8 nomor II.   

Gambar 3.11 

Halaman pengisian NPWP 

 

Sumber: diambil dari Apportal   
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5. Selanjutnya akan muncul daftar NPWP dengan daftar kode KPP dan 

nomor cabang yang berbeda. Kemudian, yang dipilih adalah NPWP 

dengan kode KPP 415 dan kode cabangnya adalah 000 yaitu yang 

menjadi kode KPP Madya tangerang. 

Gambar 3.12 

Menu MPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Sumber: diambil dari Apportal   

6. Terakhir, akan muncul daftar transaksi setoran pajak pada Modul 

Penerimaan Negara (MPN). Setoran pajak pada Modul Penerimaan 

Negara ini dipilih berdasarkan melihat masa pajak dan jumlah setoran, 

yaitu dicocokkan dengan masa pajak pada Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) pada Gambar 3.8 nomor II, kemudian melihat jumlah setorannya 

sama dengan jumlah setoran pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) pada 

Gambar 3.3 nomor III.  
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Gambar 3.13 

Daftar transaksi setoran pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari Apportal 

 Setoran pada Modul Penerimaan Negara ini menjadi sumber data 

dalam pembuatan uraian penelitian jawaban atas permohonan 

pemindahbukuan. Modul Penerimaan Negara ini untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 8. 

 Mencocokkan jumlah setoran pemindahbukuan pada Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dengan Modul 

Penerimaan Negara (MPN) pada sistem Apportal ini dilakukan untuk 284 

Wajib Pajak dan untuk tahun pajak 2017. Selama melakukan pencocokkan, 

95% BPN telah sesuai, sedangkan 5% BPN lainnya tidak sesuai karena 

adanya kesalahan perekaman data pada BPN. Atas ketidaksesuaian tersebut 

maka BPN diberikan kepada supervisor untuk ditindaklanjuti.   
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3.3.3 Mencocokkan jumlah setoran pemindahbukuan pada Bukti Penerimaan 

Negara (BPN) yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dengan Pajak 

Penghasilan (PPh) yang dipotong pada Surat Pemberitahuan (SPT) di 

sistem SIDJP. 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak 

dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan mencocokkan 

jumlah setoran pemindahbukuan pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang 

dilampirkan oleh Wajib Pajak dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong 

pada Surat Pemberitahuan (SPT) di sistem SIDJP untuk memastikan apakah 

masa pajak setoran pajak yang terkait sudah dilaporkan.  

 Langkah-langkah mencocokkan jumlah setoran pemindahbukuan 

pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dilampirkan oleh Wajib Pajak 

dengan Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong pada Surat Pemberitahuan 

(SPT) di sistem SIDJP adalah:  

1. Pertama buka Internet Explorer, lalu ketik situs SIDJP (I). Lakukan login 

dengan memasukkan username (II) dan password (III). 
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Gambar 3.14 

Halaman login SIDJP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                  Sumber: diambil dari SIDJP   

2. Kemudian pilih menu “Profile Wajib Pajak”.  

Gambar 3.15 

Menu Profile Wajib Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari SIDJP   
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3. Langkah selanjutnya masukkan NPWP (I), dan pilih tahun pajaknya (II). 

NPWP dan tahun pajak dapat dilihat dari Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) pada Gambar 3.8 nomor I untuk NPWP dan nomor II untuk masa 

pajak.  

Gambar 3.16 

Halaman pencarian WP  

 

 
Sumber: diambil dari SIDJP  

4. Kemudian akan muncul Profil Utama Badan, selanjutnya pilih “detail 

Pelaporan”. 
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Gambar 3.17 

Profil utama badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: diambil dari SIDJP  

5. Langkah selanjutnya pilih “jenis SPT” (I), untuk memilih jenis SPT 

dilihat dari konfirmasi NTPN step 3  pada Gambar 3.7 nomor I yaitu jenis 

setoran. Kemudian pilih “status SPT-nya” yaitu semua SPT (II), lalu pilih 

tahun pajaknya (III), kemudian pilih nomor “BPS” (IV). Untuk memilih 

tahun pajak dan nomor BPS dilihat dari Bukti Penerimaan Negara pada 

Gambar 3.8 nomor II yaitu masa pajak.  
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Gambar 3.18 

Halaman Detail Pelaporan 

 

Sumber: diambil dari SIDJP  

6. Selanjutnya akan muncul Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang setoran 

pajaknya sudah dilaporkan. Setoran pajak PPh yang dipotong pada SPT 

Masa ini dicocokkan dengan jumlah setoran Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) pada Gambar 3.8 nomor III, yaitu dengan melihat jumlah 

setorannya.  
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Gambar 3.19 

SPT Masa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Sumber : diambil dari SIDJP  

 Setoran pajak PPh yang dipotong pada SPT Masa ini menjadi sumber 

data dalam pembuatan uraian penelitian jawaban atas permohonan 

pemindahbukuan. Setoran pajak PPh yang dipotong pada SPT, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran 9. 

 Mencocokkan jumlah setoran pemindahbukuan pada Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) yang dilampirkan oleh Wajib Pajak dengan Pajak 

Penghasilan (PPh) yang dipotong pada Surat Pemberitahuan (SPT) di sistem 

SIDJP ini dilakukan untuk 284 Wajib Pajak dan untuk tahun pajak 2017. 
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Selama melakukan Pencocokkan, 95% BPN telah sesuai, sedangkan 5% BPN 

lainnya tidak sesuai karena adanya kesalahan perekaman data pada BPN. Atas 

ketidaksesuaian tersebut maka BPN diberikan kepada supervisor untuk 

ditindaklanjuti. 

3.3.4 Membuat uraian penelitian jawaban atas permohonan pemindahbukuan 

Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak 

untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Pemindahbukuan yang 

diajukan Wajib Pajak karena adanya kesalahan atas setoran pajak yang 

berkaitan dengan data Wajib Pajak atau jenis pajaknya. karena adanya 

kesalahan tersebut, maka harus dilakukan pemindahbukuan agar setoran 

pajak yang salah menjadi setoran pajak yang sesuai. Untuk melakukan 

pemindahbukuan, Wajib Pajak mengajukan surat permohonan 

pemindahbukuan dan wajib melampirkan Bukti Penerimaan Negara (BPN).  

 Setelah mencocokkan jumlah setoran pada Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) dengan konfirmasi NTPN, setoran MPN, dan dengan Surat 

Pemberitahuan, selanjutnya membuat uraian penelitian jawaban atas 

permohonan pemindahbukuan. Langkah-langkah membuat uraian penelitian 

jawaban atas permohonan pemindahbukuan yaitu:  

1. Melakukan pengecekan kelengkapan surat permohonan yang 

dilampirkan oleh Wajib Pajak (Gambar 3.20) berdasarkan nomor surat 

(I), perihal surat (II), dan tanggal surat (III). Selanjutnya pengecekan 

kelengkapan identitas Wajib Pajak (IV), dan pengecekan kelengkapan 
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data yang sebelum dipindahbukukan (V) dan yang akan dipindahbukuan 

(VI).  

Gambar 3.20 

Surat permohonan pemindahbukuan  

 

     Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

2. Kemudian buka folder “Pemindahbukuan” di desktop lalu buka program 

Microsoft Word dengan nama “Uraian Penelitian”. 
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3. Setelah file “Uraian Penelitian dibuka, selanjutnya isi format uraian 

penelitian pemindahbukuan yang sudah tersedia berdasarkan data dari 

surat permohonan pemindahbukuan yang dilampirkan Wajib Pajak. 

Tahap pengisian Uraian penelitian terdiri dari:  

a. Melengkapi risalah pemindahbukuan (Gambar 3.21), langkah-

langkahnya adalah:  

1) Pertama, adalah melengkapi data Wajib Pajak sebagai penyetor 

yang terdiri dari dari nama Wajib Pajak (I), NPWP (II), dan 

alamat (III). Untuk mengisi data Wajib Pajak dapat dilihat dari 

surat permohonan pada Gambar 3.20 yang ditandai dengan nomor 

IV.  

2) Selanjutnya melengkapi data surat permohonan yang terdiri dari 

nomor surat (IV), dan tanggal surat (V). Untuk mengisi data surat 

permohonan dapat dilihat dari surat permohonan pada Gambar 

3.20 yang ditandai dengan nomor I untuk nomor surat, dan nomor 

III untuk tanggal surat. 

3) Kemudian mengisi jenis pajaknya (VI), untuk mengisi jenis pajak 

dapat dilihat dari surat permohonan pada Gambar 3.20 yang 

ditandai dengan nomor V.   

4) Langkah selanjutnya melengkapi data yang sebelum 

dipindahbukukan (VII) yang terdiri dari nama Wajib Pajak, 

NPWP, jenis pajak, masa pajak, kode jenis setoran, yang datanya 

dapat dilihat dari surat permohonan pada Gambar 3.20 yang 
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ditandai dengan nomor V. Lalu mengisi data pembayaran (VIII), 

untuk mengisi data pembayaran dapat dilihat dari konfirmasi 

NTPN step 3 pada Gambar 3.7 yang ditandai dengan nomor IV 

untuk bank, nomor II untuk tanggal bayar, dan nomor III untuk 

jumlah setorannya.  

b. Selanjutnya melengkapi data berupa identitas Wajib Pajak dan 

jumlah setoran yang akan dipindahbukukan (IX), yang dapat dilihat 

dari surat permohonan pada Gambar 3.20 yang ditandai dengan 

nomor VI.  

Gambar 3.21 

Risalah Pemindahbukuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  
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c. Melengkapi laporan penelitian pemindahbukuan (Gambar 3.22), 

langkah-langkahnya adalah: 

(1) Pertama, melengkapi identitas Wajib Pajak (I), identitas Wajib 

Pajak dapat dilihat dari surat permohonan pada Gambar 3.20 

yang ditandai dengan nomor IV.  

(2) Selanjutnya melengkapi data surat permohonan (II). Untuk 

melengkapi data surat permohonan dapat dilihat dari surat 

permohonan pada Gambar 3.20 yang ditandai dengan nomor I 

untuk nomor surat, lalu ditandai dengan nomor III untuk tanggal 

surat, dan ditandai dengan nomor II untuk perihal surat.  

(3) Kemudian mengisi permohonan Wajib Pajak (III), untuk 

melengkapi isi permohonan Wajib Pajak datanya dapat dilihat 

dari risalah pemindahbukuan pada Gambar 3.21 yang ditandai 

dengan nomor VII, VIII, IX.  

(4) Langkah selanjutnya mengisi penelitian terhadap Wajib Pajak. 

Penelitian terhadap Wajib Pajak dibagi menjadi 4 pembahasan.   

 Pembahasan yang pertama (IV), mengisi pembahasan 

pertama berdasarkan data yang dilihat dari risalah 

pemindahbukuan pada Gambar 3.21 yang ditandai dengan 

nomor VIII untuk nama Bank, tanggal bayar dan jumlah 

setorannya. Sedangkan untuk NTPN dilihat dari Bukti 

Penerimaan Negara pada Gambar 3.3 yang ditandai dengan 

nomor I.  
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 Pembahasan yang kedua (V), mengisi pembahasan yang 

kedua berdasarkan data yang dilihat  dari daftar transaksi 

setoran pajak pada Gambar 3.13. 

 Pembahasan yang ketiga (VI), mengisi pembahasan 

yang ketiga berdasarkan data yang dilihat dari SPT Masa pada 

Gambar 3.19.  

 Pembahasan yang keempat (VII) mengenai keputusan 

diterimanya permohonan pemindahbukuan. Karena analisa 

kelengkapan pemindahbukuan sudah lengkap, maka 

pemindahbukuan diterima.  
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Gambar 3.22 

Laporan Pemindahbukuan 

 

 

 Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

(5) Selanjutnya membuat usul dari hasil penelitian (Gambar 3.23), 

yang berisi analisa pemindahbukuan (I) yang datanya 

berdasarkan dari laporan pemindahbukuan pada Gambar 3.22 

yang ditandai nomor III. Kemudian melengkapi tabel uraian 

pemindahbukuan, yang datanya didapat dari risalah 

Pelaksanaan tugas account..., Agata Novena Surya, FB UMN, 2017



pemindahbukuan pada Gambar 3.21 yang ditandai nomor VII, 

VIII, IX. 

Gambar 3.23 

Usul Penelitian 

 

              Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

 Jika uraian penelitian jawaban atas permohonan pemindahbukuan 

telah selesai dibuat, maka selanjutnya  uraian penelitian jawaban atas 

permohonan pemindahbukuan dicetak dan dikirim ke seksi Pelayanan untuk 

dibuatkan bukti PBK. Uraian penelitian jawaban atas permohonan 

pemindahbukuan ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 10. 
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 Membuat uraian penelitian jawaban atas permohonan 

pemindahbukuan ini dilakukan untuk 284 Wajib Pajak dan untuk tahun pajak 

2017. Selama membuat uraian penelitian jawaban atas permohonan, 90% 

permohonan pemindahbukuan diterima, sedangkan 10% permohonan 

pemindahbukuan ditolak. Jika permohonan pemindahbukuan diterima, uraian 

penelitian diteruskan ke Seksi Pelayanan untuk dibuatkan bukti PBK. Jika 

permohonan pemindahbukuan ditolak maka uraian penelitian  diberikan 

kepada supervisor untuk diberikan kepada Wajib Pajak.  

3.3.5 Meng-input uraian penelitian pemindahbukuan pada Case Management 

di sistem SIDJP 

Uraian penelitian pemindahbukuan yang telah selesai dibuat oleh Account 

Representative, di-input di sistem SIDJP pada aplikasi administrasi. Aplikasi 

administrasi bertugas untuk meng-approve pemindahbukuan yang dicap 

diterima sebagai bukti bahwa proses pemindahbukuan sudah diselesaikan. 

Dalam aplikasi administrasi ini yang dilakukan adalah meng-input data atau 

informasi pemindahbukuan  (PBK). Bila peng-input-an informasi 

pemindahbukuan sudah selesai, selanjutnya memasuki ke proses case 

management yang juga ada pada di dalam sistem SIDJP. Pemindahbukuan 

yang di-input pada Case Management bertujuan untuk memverifikasi proses 

pemindahbukuan yang telah selesai diproses dan riwayat produk hukumnya 

disimpan di sistem SIDJP.   
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 Langkah-langkah untuk meng-input uraian penelitian 

pemindahbukuan pada aplikasi administrasi dan memverifikasinya pada Case 

Management di sistem SIDJP yaitu:  

1. Menyiapkan uraian penelitian jawaban pemindahbukuan yang telah 

selesai dibuat oleh Account Representative Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi I yang akan di-input. 

Gambar 3.24 

Uraian Penelitian  

 

  Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I   
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2. Selanjutnya buka Internet Explorer (Gambar 3.25), lalu ketik situs SIDJP 

(I). Lakukan login dengan memasukkan username (II) dan Password 

(III). 

Gambar 3.25 

Halaman login SIDJP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber: diambil dari SIDJP  

3. Kemudian pilih menu “Aplikasi Administrasi”. 

Gambar 3.26 

Meng-input pemindahbukuan step 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari SIDJP 
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4. Langkah selanjutnya pilih “SIDJP-AR Pelayanan dan Konsultasi”. 

Gambar 3.27 

Meng-input pemindahbukuan step 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari SIDJP    

5. Kemudian pilih menu “pemindahbukuan” (I), lalu pilih “input PBK” (II).  

Gambar 3.28 

Meng-input pemindahbukuan step 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari SIDJP  
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6. Selanjutnya meng-input pemindahbukuan  

a. Meng-input tipe pemindahbukuan (I) dengan melihat uraian 

penelitian pada Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor VI dan 

XI. 

b. Meng-input jumlah pemindahbukuan (II) dengan melihat uraian 

penelitian pada Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor VIII. 

c. Meng-input status (III), pilih “Baru”. 

d. Meng-input dasar pemindahbukuan (IV), pilih “permohonan Wajib 

Pajak”. 

e. Meng-input no dokumen (V) dengan melihat uraian penelitian pada 

Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor II.  

f. Meng-input tanggal dokumen (VI) dengan melihat uraian penelitian 

pada Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor III.  

g. Meng-input NPWP (VII) dengan melihat uraian penelitian pada 

Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor IV. 

h. Meng-input jenis pajak (VIII) dengan melihat uraian penelitian pada 

Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor V. 

i. Meng-input kode MAP (IX) dengan melihat uraian penelitian pada 

Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor VII.  

j. Meng-input tahun pajak (X) dengan melihat uraian penelitian pada 

Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor VI. 

k. Meng-input masa pajak (XI) dengan melihat uraian penelitian pada 

Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor VI. 
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l. Meng-input NPWP (XII) dengan melihat uraian penelitian pada 

Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor (IX). 

m. Meng-input jenis pajak (VIII) dengan melihat uraian penelitian pada 

Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor X. 

n. Meng-input kode MAP (XIV)  dengan melihat uraian penelitian 

pada Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor XII. 

o. Meng-input tahun pajak (XV) dengan melihat uraian penelitian pada 

Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor XI. 

p. Meng-input masa pajak (XVI) dengan melihat uraian penelitian pada 

Gambar 3.24 yang ditandai dengan nomor XI.  

q. Kemudian pilih “Kirim ke Management Kasus” (XVII).  

Gambar 3.29 

Meng-input pemindahbukuan step 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari SIDJP  
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7. Setelah meng-input data pemindahbukuan, selanjutnya kembali lagi ke 

halaman utama SIDJP. Lalu pilih menu “Case Management”.  

Gambar 3.30 

Meng-input pemindahbukuan step 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: diambil dari SIDJP  

8. Selanjutnya pilih “Verifikasi”.  

Gambar 3.31 

Meng-input pemindahbukuan step 6 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari SIDJP  
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9. Setelah melakukan verifikasi, selanjutnya pilih “Pemindahbukuan KPP”.  

Gambar 3.32 

Meng-input pemindahbukuan step 7 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari SIDJP  

10. Kemudian “pilih Detail”.   

Gambar 3.33 

Meng-input pemindahbukuan step 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari SIDJP   

11. Langkah selanjutnya pilih “DRAFT PEMINDAHBUKUAN”.  
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Gambar 3.34 

Meng-input pemindahbukuan step 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari SIDJP  

12. Selanjutnya akan muncul hasil input PBK (Gambar 3.35), lalu input 

tanggal setoran (I dan II) dengan melihat uraian penelitian pada Gambar 

3.24 yang ditandai dengan nomor VIII. Kemudian meng-input lampiran 

yang dibutuhkan (III), dan meng-input alasan persetujuan (V), lalu pilih 

“Verifikasi” (VI) dan pilih “Simpan” (VII). 
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Gambar 3.35 

Meng-input pemindahbukuan step 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari SIDJP  

 Jika proses meng-input uraian penelitian jawaban permohonan 

pemindahbukuan pada sistem SIDJP di Case Management telah selesai 

dibuat, maka hasil input pemindahbukuan dapat dicetak untuk direkap secara 

manual oleh Account Representative. Hasil meng-input uraian penelitian 

jawaban permohonan pemindahbukuan pada sistem SIDJP di Case 

Management ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 11. 

 Meng-input uraian penelitian jawaban permohonan pemindahbukuan 

pada sistem SIDJP di Case Management ini dilakukan untuk 275 Wajib Pajak 

Badan dan untuk tahun pajak 2017..  
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3.3.6 Meng-input surat masuk permohonan   

Surat masuk yang ditujukan untuk seksi pengawasan dan konsultasi I 

diklasifikasikan menjadi 2, yaitu surat masuk biasa dan surat masuk 

permohonan. Surat permohonan ini selanjutnya akan di-input ke dalam surat 

masuk permohonan oleh pelaksana, yang bertujuan untuk mengarsip surat 

yang masuk, dan untuk menentukan tanggal jatuh tempo permohonan harus 

diselesaikan serta batas tanggal penyelesaian untuk Account Representative 

dalam menyelesaikan proses permohonan. Langkah- langkah meng-input 

surat masuk permohonan adalah: 

1. Menyiapkan lembar disposisi yang kosong (Gambar 3.36) untuk 

diberikan ke Kepala Seksi yang nantinya akan dilengkapi dengan data 

identitas surat permohonan.  

Gambar 3.36 

Lembar Disposisi (1) 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

2. Menyiapkan lembar disposisi yang diterbitkan oleh Kepala Seksi 

(Gambar 3.37) dan melakukan pengecekan tanggal penerimaan surat (I), 
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tanggal surat (II), nama pemohon (III), nomor surat (IV), dan nama 

Account Representative (V).  

Gambar 3.37 

Lembar disposisi (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

3. Selanjutnya buka file Microsoft Word dengan nama “Surat Masuk 

2017” di desktop. 

4. Langkah selanjutnya meng-input ke data surat masuk Permohonan 

(Gambar 3.38). 

a. Meng-input tanggal terima (I) dengan melihat lembar disposisi pada 

Gambar 3.37 yang ditandai dengan nomor I. 

b. Meng-input tanggal permohonan (II) dengan melihat lembar 

disposisi pada Gambar 3.37 yang ditandai dengan nomor II. 

c. Meng-input nama pengirim surat  (III) dengan melihat lembar 

disposisi pada Gambar 3.37 yang ditandai dengan nomor III. 
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d. Meng-input nama pengirim surat  (III) dengan melihat lembar 

disposisi pada Gambar 3.37 yang ditandai dengan nomor III. 

e. Meng-input nomor surat (IV) dengan melihat lembar disposisi pada 

Gambar 3.37 yang ditandai dengan nomor IV. 

f. Meng-input perihal permohonan (V) dengan melihat lembar 

disposisi pada Gambar 3.37 yang ditandai dengan nomor V. 

g. Meng-input tanggal jatuh tempo sebenarnya (VI), tanggal jatuh 

tempo sebenarnya ditentukan dari tanggal surat diterima (I), yaitu 

kurang lebih 1 bulan dari tanggal surat diterima.  

h. Meng-input tanggal jatuh tempo (VII), tanggal jatuh tempo 

ditentukan dari tanggal jatuh tempo sebenarnya, yaitu dikurang 2 

hari dari  tanggal jatuh tempo sebenarnya.  

i. Meng-input nama Account Representative (VIII) dengan melihat 

lembar disposisi pada Gambar 3.37 yang ditandai dengan nomor VI.  
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Gambar 3.38 

Data surat masuk permohonan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari seksi Pengawasan dan Konsultasi I   

5. Setelah selesai meng-input surat masuk permohonan, maka file di save 

atau disimpan agar dapat direkap.  

 Hasil meng-input surat masuk ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada lampiran 12. Meng-input surat masuk permohonan ini dilakukan untuk 

50 Wajib Pajak Badan dan untuk tahun pajak 2017.  

3.3.7 Mencocokkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilampirkan Wajib Pajak 

dengan bukti Pemindahbukuan (PBK) yang diterbitkan seksi pelayanan 

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan 

dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

Saat mengajukan surat permohonan pemindahbukuan, beberapa Wajib Pajak 
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juga melampirkan SSP. Lembar SSP ini sebelum dikembalikan ke Wajib 

Pajak harus dicocokkan terlebih dahulu jumlah pembayarannya dengan 

jumlah pemindahbukuan pada bukti PBK. Bukti PBK adalah alat bukti yang 

menyatakan bahwa permohonan pemindahbukuan diterima  dan setoran pajak 

telah dipindahbukukan.   

 Langkah-langkah untuk mencocokkan Surat Setoran Pajak (SSP) 

dengan bukti Pemindahbukuan (PBK) adalah:  

1. Menyiapkan lembar bukti pemindahbukuan (Gambar 3.39), list uraian 

penelitian (Gambar 3.41)  yang diperoleh dari Seksi Pelayanan, dan Surat 

Setoran Pajak (Gambar 3.40) yang diperoleh dari Seksi Subbagian 

Umum.  
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Gambar 3.39 

Lembar Bukti Pemindahbukuan 

 

  Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

2. Melakukan pengecekkan jumlah pembayaran pada SSP (Gambar 3.40) 

(I) untuk dicocokkan dengan jumlah pemindahbukuan pada bukti 

pemindahbukuan pada Gambar 3.39 yang ditandai dengan nomor II. 

3. Kemudian membubuhi cap “telah dipindahbukukan” (II) dengan mengisi 

jumlah yang dipindahbukan dan nomor PBK yang dapat dilihat di Bukti 

Pemindahbukuan pada Gambar 3.39 yang ditandai dengan nomor I dan 

II.  
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Gambar 3.40 

Lembar Surat Setoran Pajak 

 

      Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

 Saat mencocokkan Surat Setoran Pajak dengan bukti 

pemindahbukuan, terkadang  urutan Surat Setoran Pajak  dengan bukti 

pemindahbukuan tidak sama. Untuk mengurutkannya, dapat dengan 

mencocokkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) di Surat Setoran 

Pajak pada list uraian penelitian (gambar 3.41) untuk mengurutkan bukti 

pemindahbukuan, langkah-langkahnya adalah: 
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1. Memilih nomor NTPN yang akan dicari berdasarkan lembar Surat Setoran 

Pajak pada Gambar 3.40 yang ditandai dengan nomor III.  

Gambar 3.41 

List uraian penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

 Setelah Surat Setoran Pajak telah selesai dicocokkan dengan bukti 

pemindahbukuan, maka Surat Setoran Pajak dapat dikembalikan ke Wajib 

Pajak sebagai bukti telah dipindahbukukan. Hasil akhir Surat Setoran Pajak 

yang telah dipindahbukukan beserta bukti pemindahbukuan ini untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran 13.  

 Mencocokkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilampirkan Wajib 

Pajak dengan bukti Pemindahbukuan (PBK) yang diterbitkan Seksi 

Pelayanan ini dilakukan untuk 856 Wajib Pajak Badan dan untuk tahun pajak 

2017. Selama melakukan pencocokkan, 80% SSP dan bukti Pemindahbukuan 

telah cocok, sedangkan 20% lainnya tidak cocok karena adanya kesalahan 

perekaman data pada bukti pemindahbukuan. Atas ketidakcocokkan tersebut 
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maka bukti Pemindahbukuan dikembalikan kepada Seksi Pelayanan untuk 

diperbaiki.  

3.3.8 Mencocokkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dilampirkan Wajib 

Pajak dengan Bukti Pemindahbukuan (PBK) yang diterbitkan Seksi 

Pelayanan.   

Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos 

Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor 

Transaksi Pos (NTP) sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya 

disamakan dengan surat setoran. Saat Wajib Pajak mengajukan permohonan 

pemindahbukuan, Wajib Pajak wajib melampirkan surat permohonan 

pemindahbukuan dan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Jika permohonan 

pemindahbukuan telah dipindahbukukan, maka akan diterbitkan bukti 

pemindahbukuan dari seksi pelayanan. Bukti pemindahbukuan ini nantinya 

akan diberikan kepada Wajib Pajak beserta Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

yang sebelumnya dilampirkan oleh Wajib Pajak.  

 Langkah-langkah mencocokkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

dengan Bukti Pemindahbukuan (PBK) adalah:  

1. Menyiapkan bukti pemindahbukuan (Gambar 3.42) yang diterbitkan oleh 

seksi pelayanan dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) (Gambar 3.43) 

yang diperoleh dari Seksi Subbagian Umum.    
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Gambar 3.42 

Bukti Pemindahbukuan 

 

    Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

2. Selanjutnya melakukan pengecekkan Bukti Penerimaan Negara (Gambar 

3.43) bagian jumlah setoran (I) untuk dicocokkan dengan jumlah 

pemindahbukuan pada  bukti pemindahbukuan pada Gambar 3.42 yang 

ditandai dengan nomor II.  

3. Kemudian Bukti Penerimaan Negara dibubuhi cap “telah 

dipindahbukukan” (II) dengan mengisi jumlah yang dipindahbukukan 

(III) yang dapat dilihat dari Bukti Pemindahbukuan pada Gambar 3.42 

yang ditandai dengan nomor II. Dan mengisi nomor PBK (IV) yang dapat 
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dilihat di Bukti Pemindahbukuan pada Gambar 3.42 yang ditandai 

dengan nomor I.  

Gambar 3.43 

Bukti Penerimaan Negara 

 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

 Setelah Bukti Penerimaan Negara (BPN)  telah selesai dicocokkan 

dengan bukti pemindahbukuan, maka Bukti Penerimaan Negara (BPN) dapat 

dikembalikan ke Wajib Pajak sebagai bukti telah dipindahbukukan. Hasil 

akhir Bukti Penerimaan Negara (BPN)  yang telah dipindahbukukan beserta 

bukti pemindahbukuan ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 

14.  

 Mencocokkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dilampirkan 

Wajib Pajak dengan Bukti Pemindahbukuan (PBK) yang diterbitkan seksi 
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pelayanan ini dilakukan untuk 224 Wajib Pajak Badan dan untuk tahun pajak 

2017. Selama melakukan pencocokkan, 90% BPN dan bukti 

Pemindahbukuan telah cocok, sedangkan 10% lainnya tidak cocok karena 

adanya  kesalahan perekaman data pada bukti Pemindahbukuan. Atas 

ketidakcocokkan tersebut maka bukti Pemindahbukuan dikembalikan kepada 

Seksi Pelayanan untuk diperbaiki.   

3.3.9 Membuat uraian penelitian jawaban atas permohonan Surat Keterangan 

Bebas (SKB) PPh final 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-28/PJ/2009 tentang 

pelaksanaan ketentuan peralihan PP Nomor 71 Tahun 2008, mengatur bahwa 

terhadap transakasi pengalihan atas tanah dan atau bangunan sebelum tanggal 

1 Januari 2009 dan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan serta 

pajak atas penghasilan tersebut telah dilunasi namun belum dibuatkan akta, 

maka atas transaksi tersebut dapat dimintakan surat keterangan bebas 

pembayaran PPh yang bersifat final.  

 Ketika akan melakukan transaksi penjualan atau pembelian properti 

berupa tanah dan/atau bangunan akan dikenakan PPh. Dalam transaksi jual 

beli tanah ini PPh sudah dipertanggungjawabkan si penjual, dan baru akan 

dibuatkan akta tanah, sedangkan jika ingin membuat akta tanah, PPh dan 

BPHTB harus sudah lunas. Karena adanya diberikan kebebasan PPh, maka 

Wajib Pajak mengajukan Surat Keterangan Bebas pembayaran pajak 

penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari pengalihan Hak atas 

Tanah dan/atau bangunan. Dari surat permohonan SKB tersebut, Account 
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Representative akan membuat uraian penelitian surat keterangan bebas PPh 

final sebagai bukti diterbitkannya SKB.  

 Langkah-langkah untuk membuat uraian penelitian jawaban atas 

permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh final adalah:  

1. Pertama, menyiapkan surat permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) 

(Gambar 3.44) beserta lampirannya yaitu surat pernyataan (Gambar 

3.45), pernyataan bahwa transaksi dalam daftar pengajuan SKB telah 

disetor dan dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak 2007 dan 2008, 

dan lampiran daftar Tanah dan/atau Bangunan (Gambar 3.46) yang 

dilampirkan oleh Wajib Pajak dan diserahkan langsung pada Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi I.    

Gambar 3.44 

Surat permohonan SKB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsuitasi I 
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Gambar 3.45 

Surat pernyataan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsuitasi I 

Gambar 3.46 

Daftar Tanah dan Bangunan 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsuitasi I   

2. Selanjutnya membuka softcopy rekap penjualan kerja sama operasi 

(KSO), lalu pilih file Microsoft Excel dengan nama rekap penjualan KSO 

2007 (Gambar 3.47), dan rekap penjualan KSO 2008 (Gambar 3.48) di 
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desktop yang sudah di-copy dari flashdisk yang dilampirkan oleh Wajib 

Pajak. 

Gambar 3.47 

Rekap penjualan KSO 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  
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Gambar 3.48 

Rekap penjualan KSO 2008 

 

         Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

3. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan data atau identitas Wajib Pajak 

berupa KTP Wajib Pajak sebagai pembeli tanah dan/atau bangunan 

(Gambar 3.49) beserta lampiran pendukung bukti pembelian tanah 

dan/atau bangunan berupa surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah 

(PPJB) (Gambar 3.50), kuitansi / faktur pajak sederhana (Gambar 3.51), 

dan Berita Acara Serah Terima Tanah (BAST) (Gambar 3.52).  
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Gambar 3.49 

KTP Wajib Pajak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

Gambar 3.50 

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah 

 

 Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  
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Gambar 3.51 

Kuitansi / faktur pajak sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

Gambar 3.52 

Berita Acara Serah Terima Tanah 

 
  Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
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4. Melakukan pengecekan SPT Tahunan Wajib Pajak, langkah-langkahnya 

adalah: 

a. Pertama, buka Internet Explorer, lalu ketik situs SIDJP (I). Lakukan 

login dengan memasukkan username (II) dan password (III). 

Gambar 3.53 

Halaman login SIDJP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: diambil dari SIDJP  

b. Selanjutnya pilih menu “Profile Wajib Pajak”.   
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Gambar 3.54 

Menu Profile Wajib Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: diambil dari SIDJP    

c. Langkah selanjutnya masukkan NPWP (I), dan pilih “tahun 

pajaknya” (II). NPWP dan tahun pajak dapat dilihat dari surat 

permohonan SKB pada Gambar 3.44 nomor II untuk NPWP dan 

nomor III untuk tahun pajak.  

Gambar 3.55 

Halaman pencarian WP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari SIDJP 
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d. Kemudian akan muncul Profil Utama Badan, selanjutnya pilih 

“Detail Pelaporan”.  

Gambar 3.56 

Profil utama badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: diambil dari SIDJP  

e. Langkah selanjutnya pilih “jenis SPT” (I), yaitu SPT Tahunan 

Badan. Kemudian pilih “status SPT-nya” yaitu semua SPT (II), lalu 

pilih tahun pajaknya (III).  
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Gambar 3.57 

Halaman detail pelaporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari SIDJP    

f. Kemudian akan muncul SPT Tahunan.  
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Gambar 3.58 

SPT Tahunan tahun 2007 

 

 Sumber: diambil dari SIDJP   
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Gambar 3.59 

SPT Tahunan tahun 2008 

 

       Sumber: diambil dari SIDJP   

5. Langkah selanjutnya adalah membuka folder SKB di desktop lalu buka 

program Microsoft Word dengan nama SKB PPh final. 

6. Setelah file SKB PPh final dibuka, selanjutnya isi format uraian 

penelitian SKB PPh final yang sudah tersedia berdasarkan data dari surat 

permohonan SKB beserta lampirannya yang dilampirkan Wajib Pajak. 

Uraian penelitian SKB PPh final terdiri dari:  
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a. Identitas Wajib Pajak (I). Informasi identitas Wajib Pajak dapat dilihat 

dari surat permohonan pada Gambar 3.44 yang ditandai dengan nomor 

I untuk nomor surat dan ditandai dengan nomor II untuk identitas 

Wajib Pajak.  

b. Uraian resume Wajib Pajak, yang terdiri dari: 

1)  Melengkapi tabel daftar tanah dan/atau bangunan yang 

penghasilannya telah dilaporkan dalam SPT pada Gambar 3.60 

bagian II. Data daftar tanah dan/atau bangunan yang 

penghasilannya telah dilaporkan dalam SPT dapat dilihat dari 

daftar tanah dan bangunan pada Gambar 3.46. 
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Gambar 3.60 

Uraian penelitian SKB PPh final lembar 1 

 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

2)  Melengkapi lampiran Wajib Pajak (Gambar 3.61), yang terdiri 

dari: 

a) Melengkapi data bahwa transaksi telah disetor dan 

dilaporkan dalam SPT berdasarkan surat pernyataan (I), surat 

pernyataan dapat dilihat pada Gambar 4.35. 
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b) Melengkapi data pembelian tanah dan/atau bangunan, yang 

terdiri dari: 

(1) Nama Wajib Pajak sebagai pembeli (II), yang dapat 

dilihat dari KTP Wajib Pajak pada Gambar 3.49.  

(2) Melengkapi nomor surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

Tanah (PPJB) (III), yang dapat dilihat dari surat PPJB 

pada Gambar 3.50 yang ditandai dengan nomor I untuk 

nomor surat, dan ditandai dengan nomor II untuk tanggal 

surat.  

(3) Melengkapi daftar jumlah pelunasan (IV) berdasarkan 

kuitansi pembayaran yang dilampirkan, yang dapat 

dilihat dari kuitansi/faktur pajak sederhana pada Gambar 

3.51 yang ditandai dengan nomor I-IV. 

(4) Melengkapi nomor Berita Acara Serah Terima Tanah 

(BAST) (V), yang dapat dilihat pada Gambar 3.52.  
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Gambar 3.61 

Uraian penelitian SKB PPh final lembar 2 

 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 
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Gambar 3.62 

Uraian penelitian SKB PPh final lembar 3 

 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I   

c. Langkah selanjutnya adalah melengkapi penelitian data SPT dan 

Customer (Gambar 3.63), yang terdiri dari: 

1) Melengkapi data perjanjian kerjasama (I) yang dapat dilihat dari 

Surat permohonan SKB pada Gambar 3.44 yang ditandai dengan 

nomor III. 
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2) Melengkapi data penjualan berdasarkan Kerja Sama Operasional 

(KSO) tahun 2007 (II), yang dapat dilihat dari rekap penjualan 

KSO 2007 pada Gambar 3.47 yang ditandai dengan nomor I 

untuk banyaknya unit yang terjual, dan ditandai dengan nomor II 

untuk nilai penjualannya. 

3) Melengkapi data SPT tahun 2007 (III), yang dapat dilihat dari 

SPT Tahunan tahun 2007 pada Gambar 3.58. 

4) Melengkapi data penjualan berdasarkan Kerja Sama Operasional 

(KSO) tahun 2008 (IV), yang dapat dilihat dari rekap penjualan 

KSO 2008 pada Gambar 3.48 yang ditandai dengan nomor I 

untuk banyaknya unit yang terjual, dan ditandai dengan nomor II 

untuk nilai penjualannya. 

5) Melengkapi data SPT tahun 2008 (V), yang dapat dilihat dari SPT 

Tahunan tahun 2008 pada Gambar 3.59. 

Gambar 3.63 

Uraian penelitian SKB PPh final lembar 4 

 

 

 

 

 

 

 

        Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  
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d. Selanjutnya melengkapi uaraian kesimpulan dan usul (Gambar 3.64), 

yang terdiri dari menyimpulkan hasil penelitian dengan menyertakan 

identitas Wajib Pajak (I) dengan melihat Uraian penelitian SKB PPh 

final lembar 1 pada Gambar 3.60 yang ditandai dengan nomor I, dan 

melengkapi kembali tabel daftar tanah dan/atau bangunan yang 

penghasilannya telah dilaporkan dalam SPT (II) dengan melihat 

Uraian penelitian SKB PPh final lembar 1 pada Gambar 3.60 yang 

ditandai dengan nomor II.  

Gambar 3.64 

Uraian penelitian SKB PPh final lembar 5 

 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  
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 Setelah uraian penelitian jawaban atas permohonan Surat Keterangan 

Bebas (SKB) PPh final telah selesai dibuat, maka selanjutnya uraian 

penelitian dicetak lalu dikirm ke Seksi Pelayanan untuk dibuatkan bukti SKB. 

Hasil uraian penelitian jawaban atas permohonan Surat Keterangan Bebas 

(SKB) PPh final ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 15. 

 Membuat uraian penelitian jawaban atas permohonan Surat 

Keterangan Bebas (SKB) PPh final ini dilakukan untuk 4 Wajib Pajak dan 

untuk tahun pajak 2017. .  

3.3.10 Membuat laporan penelitian atas permohonan Surat Keterangan 

Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor  

Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22 Impor adalah surat yang 

menyatakan Wajib Pajak dibebaskan dari pemotongan dan atau pemungutan 

Pajak Penghasilan oleh pihak lain dalam rangka impor. Bila Wajib Pajak 

menyatakan bahwa PPh impor yang akan dibayar perusahaan jauh melebihi 

pajak penghasilan yang akan terutang, maka Wajib Pajak akan mengajukan 

permohonan Surat Keterangan Bebas untuk diterbitkan SKB lewat laporan 

penelitian permohonan surat keterangan bebas.  

 Langkah-langkah untuk membuat laporan penelitian Surat 

Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor yaitu: 

1. Menyiapkan surat permohonan SKB (Gambar 3.65 dan Gambar 3.66) 

beserta lampiran pendukungnya yang diajukan Wajib Pajak dan 

diserahkan langsung ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, yaitu: 
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a. Perbandingan Rugi Laba tahun 2015, 2016, dan proyeksi 2017 

(Gambar 3.67). 

b. Lampiran prakiraan penghasilan neto dan penghitungan Pajak 

Penghasilan tahun 2017 (Gambar 3.68). 

c. Lampiran rencana pembelian bahan baku dan proyeksi PPh pasal 22 

tahun 2017 (Gambar 3.69).  

Gambar 3.65 

Surat Permohonan SKB lembar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi  
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Gambar 3. 66 

Surat Permohonan SKB lembar 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I   

Gambar 3.67 

Perbandingan Rugi Laba tahun 2015, 2016, dan proyeksi 2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

                Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I   
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Gambar 3.68 

Lampiran prakiraan penghasilan neto dan penghitungan  

Pajak Penghasilan tahun 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I    

Gambar 3.69 

Lampiran rencana pembelian bahan baku dan 

proyeksi PPh pasal 22 tahun 2017 

 

 

 

 

 

                  Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I    

2. Selanjutnya membuka SPT tahun 2014 pada sistem SIDJP, langkah-

langkahnya adalah: 
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a.  Pertama, buka Internet Explorer, lalu ketik situs SIDJP (I). 

Lakukan login dengan memasukkan username (II) dan password 

(III). 

Gambar 3.70 

Halaman login SIDJP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sumber: diambil dari SIDJP  

b. Selanjutnya pilih menu “Profile Wajib Pajak”.   
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Gambar 3.71 

Menu Profile Wajib Pajak 

 

Sumber: diambil dari SIDJP   

c. Langkah selanjutnya masukkan NPWP (I), dan pilih “tahun 

pajaknya” (II). NPWP dan tahun pajak dapat dilihat dari surat 

permohonan SKB pada Gambar 3.65 nomor II.  

Gambar 3.72 

Halaman pencarian WP 

 
Sumber: diambil dari SIDJP 
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d. Kemudian akan muncul Profil Utama Badan, selanjutnya pilih 

“Detail Pelaporan”.  

Gambar 3.73 

Profil utama badan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari SIDJP  

e. Langkah selanjutnya pilih “jenis SPT” (I), yaitu SPT Tahunan 

Badan. Kemudian pilih “status SPT-nya” yaitu semua SPT (II), lalu 

pilih “tahun pajaknya” (III), dan selanjutnya pilih nomor “BPS-nya” 

(IV).  
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Gambar 3.74 

Halaman detail pelaporan 

 

 

 

 

 

 

 

                

                

      Sumber: diambil dari SIDJP  

f. Kemudian akan muncul SPT Tahunan tahun 2014 (Gambar 3.75) 

dan lampiran-I SPT Tahunan 2014 (Gambar 3.76). 
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Gambar 3.75 

SPT Tahunan 2014 

 

                   Sumber: diambil dari SIDJP  
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Gambar 3.76 

Lampiran I SPT Tahunan 2014 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                Sumber: diambil dari SIDJP 

3. Langkah selanjutnya adalah melihat setoran pada Modul Penerimaan 

Negara (MPN), langkah-langkah membuka MPN pada sistem Apportal 

yaitu: 
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a. Pertama buka Internet Explorer, lalu ketik situs Apportal (I). 

Lakukan login dengan memasukkan username (II) dan Password 

(III).  

Gambar 3.77 

Halaman Login pada Apportal 

 

 
           Sumber: diambil dari Apportal 

b. Kemudian pilih menu “Data Penerimaan” (I), lalu pilih “MPN” (II) 

dan selanjutnya pilih “tabelaris MPN” (III). 
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Gambar 3.78 

 Menu data penerimaan 

 

Sumber: diambil dari Apportal 

c. Langkah selanjutnya masukkan NPWP Wajib Pajak (I), NPWP  

dapat dilihat dari surat permohonan Gambar 3.65 nomor II. Lalu 

pilih “tahun” yang akan dicari (II) sesuai dengan masa pajak. 

Gambar 3.79 

Halaman pengisian NPWP 

 

 

Sumber: diambil dari Apportal  

d. Selanjutnya akan muncul daftar NPWP dengan daftar kode KPP dan 

nomor cabang yang berbeda. Kemudian, yang dipilih adalah NPWP 
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dengan kode KPP 415 dan kode cabangnya adalah 000 yaitu yang 

menjadi kode KPP Madya Tangerang. 

Gambar 3.80 

Menu MPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: diambil dari Apportal  

e. Terakhir, akan muncul daftar transaksi setoran pajak pada Modul 

Penerimaan Negara (MPN). Setoran pajak yang dipilih adalah PPh 

22 impor. 
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Gambar 3.81 

Modul Penerimaan Negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari Apportal  

4. Langkah selanjutnya adalah membuka folder SKB di desktop lalu buka 

program Microsoft Word dengan nama “SKB Impor”. 

5. Setelah file Microsoft Word “SKB Impor” dibuka, selanjutnya isi format 

uraian penelitian SKB PPh pasal 22 Impor yang sudah tersedia (Gambar 

3.82) berdasarkan data dari surat permohonan SKB beserta lampirannya 

yang dilampirkan Wajib Pajak. Uraian penelitian SKB PPh Pasal 22 

impor terdiri dari:  

a. Melengkapi identitas Wajib Pajak (I) yang dapat dilihat dari surat 

permohonan SKB lembar 1 pada Gambar 3.65 yang ditandai dengan 

nomor II.  

b. Melengkapi ketentuan formal, yang terdiri dari: 
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1) Melengkapi identitas surat (II) yang dapat dilihat dari surat 

permohonan SKB lembar 1 pada Gambar 3.65 yang ditandai 

dengan nomor I.  

2) Melengkapi data lampiran (III) yang dapat dilihat dari surat 

permohonan SKB lembar 2 pada Gambar 3.66 yang ditandai 

dengan nomor I.  

c. Melengkapi alasan mengajukan permohonan lewat perhitungan (IV), 

yang dapat dilihat dari lampiran prakiraan penghasilan neto dan 

penghitungan Pajak Penghasilan tahun 2007 pada Gambar 3.68.  

Gambar 3.82 

Laporan penelitian Surat Keterangan Bebas step 1 

 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  
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d. Selanjutnya adalah melengkapi uraian penelitian (Gambar 3.83) yang 

terdiri dari:  

1) Meng-input proyeksi laporan rugi laba tahun 2017 (I), dengan 

melihat perbandingan rugi laba tahun 2015, 2016, dan proyeksi 

2017 pada Gambar 3.67 yang ditandai dengan nomor III.  

2) Meng-input perbandingan rugi laba tahun 2016, 2015 (II & III) 

dengan melihat melihat perbandingan rugi laba tahun 2015, 2016, 

dan proyeksi 2017 pada Gambar 3.67 yang ditandai dengan 

nomor I dan II. Lalu  meng-input perbandingan rugi laba tahun 

2014 dengan melihat melihat perbandingan rugi laba tahun 2015, 

2016, dan proyeksi 2017 pada Gambar 3.67 yang ditandai dengan 

nomor III.  

3) Meng-input rasio rugi laba tahun 2016, 2015, 2014 (V), yang 

hasilnya sudah otomatis muncul sendiri.  

4) Meng-input proyeksi pertumbuhan penjualan (VI), yang hasilnya 

sudah otomatis muncul sendiri.  
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Gambar 3.83 

Laporan penelitian Surat Keterangan Bebas step 2 

 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

5) Meng-input data laporan penelitian Surat Keterangan Bebas (Gambar 

3.84) bagian daftar kredit pajak yang telah dibayar dan akan 

dibayar/dipungut, untuk yang telah dibayar (I) dengan melihat total 

setoran di Modul Penerimaan Negara pada Gambar 3.81. Sedangkan 

untuk yang akan dibayar (II) dengan melihat Lampiran rencana 

pembelian bahan baku dan proyeksi PPh pasal 22 tahun 2017 pada 

Gambar 3.69.  

6) Selanjutnya melengkapi analisa Analisa proyeksi Rugi/Laba tahun 

2017 (III).  

7) Melengkapi analisa peredaran usaha (IV). 
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8) Melengkapi analisa Harga Pokok Penjualan (V). 

Gambar 3.84 

Laporan penelitian Surat Keterangan Bebas step 3 

 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

9) Melengkapi laporan penelitian Surat Keterangan Bebas (Gambar 

3.85) bagian analisa biaya beban umum dan administrasi (I), analisa 

pendapatan atau biaya lain-lain (II), dan analisa kredit pajak (III).  
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Gambar 3.85 

Laporan penelitian Surat Keterangan Bebas step 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

10)  Melengkapi laporan penelitian Surat Keterangan Bebas (Gambar 

3.86) bagian daftar perhitungan proyeksi laba/rugi untuk tahun 2017 

(I) yang hasilnya muncul secara otomatis. Lalu melengkapi analisa 

kesimpulan dari hasil penelitian (II), dan analisa usul dari hasil 

penelitian (III). 
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Gambar 3.86 

Laporan penelitian Surat Keterangan Bebas step 5 

 

           Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

 Setelah laporan penelitian atas permohonan Surat Keterangan Bebas 

(SKB) PPh Pasal 22 Impor telah selesai dibuat, maka selanjutnya laporan 

penelitian dicetak lalu dikirm ke Seksi Pelayanan untuk dibuatkan bukti SKB. 

Hasil untuk laporan penelitian atas permohonan Surat Keterangan Bebas 

(SKB) PPh Pasal 22 Impor ini dapat dilihat pada lampiran 16. 

 Membuat laporan penelitian atas permohonan Surat Keterangan 

Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor ini  dilakukan untuk 3 Wajib Pajak Badan 

pada periode 2017.  
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3.3.11 Membuat uraian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 

(SPMKP)   

Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) adalah surat perintah 

dari Kepala KPP kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) 

untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi 

Utang Pajak dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak 

kepada Wajib Pajak. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ini 

bertujuan untuk mencairkan kelebihan Pajak Penghasilan yang sebelumnya 

telah disetor oleh Wajib Pajak. 

 Seksi pengawasan dan konsultasi I menerima surat permohonan 

transfer kelebihan Pajak Penghasilan yang diajukan Wajib Pajak, nota 

konfirmasi utang pajak, daftar sisa tagihan pajak, dan surat ketetapan pajak 

lebih bayar Pajak Penghasilan dari seksi penagihan. Setelah menerima 

lampiran dari seksi penagihan, selanjutnya Account Representative seksi 

pengawasan dan konsultasi I menindaklanjuti dengan membuatkan 4 buah 

laporan. 

 Langkah-langkah membuat uraian Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pajak (SPMKP) adalah: 

1. Menyiapkan surat permohonan transfer kelebihan Pajak Penghasilan 

yang diperoleh dari Seksi Penagihan (Gambar 3.87). 

 

 

Pelaksanaan tugas account..., Agata Novena Surya, FB UMN, 2017



Gambar 3.87 

Surat Permohonan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

2. Menyiapkan nota konfirmasi utang pajak (Gambar 3.88), daftar sisa 

tagihan pajak (Gambar 3.89), dan surat ketetapan pajak lebih bayar Pajak 

Penghasilan (Gambar 3.90) yang diterima dari seksi penagihan.  
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Gambar 3.88 

Nota konfirmasi utang pajak 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

Gambar 3.89 

Daftar sisa tagihan pajak 

 

 

 

 

 

 

   Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  
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Gambar 3.90 

Surat ketetapan pajak lebih bayar Pajak Penghasilan 

  

 

 

 

 

 

 

    Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

3. Langkah selanjutnya adalah membuka folder “SPMKP” di desktop lalu 

buka program Microsoft Word dengan nama “Uraian Penelitian”. 

4. Setelah file Microsoft Word uraian penelitian dibuka, selanjutnya isi 

format uraian SPMKP, yang terdiri dari: 

a. Melengkapi analisis pajak yang terutang (I) dengan melihat nota 

konfirmasi utang pajak pada Gambar 3.88. Dan analisis sisa 

kelebihan pembayaran pajak (II) dengan melihat dari Surat ketetapan 

pajak lebih bayar Pajak Penghasilan pada Gambar 3.90. 

b. Melengkapi identitas Wajib Pajak (III) dengan melihat dari surat 

permohonan pada Gambar 3.87.  
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Gambar 3.91 

Lembar uraian pengembalian kelebihan pembayaran pajak step 1 

 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

c. Melengkapi analisis sisa kelebihan pembayaran pajak (I & III) 

dengan melihat dari Lembar uraian pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak step 1 pada Gambar 3.91 yang ditandai dengan 

nomor II. 

d. Melengkapi analisis pajak yang terutang (II) dengan melihat dari 

Lembar uraian pengembalian kelebihan pembayaran pajak step 1 

pada Gambar 3.91 yang ditandai dengan nomor I. 
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Gambar 3.92 

Lembar uraian pengembalian kelebihan pembayaran pajak step 2 

 

   Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

5. Langkah selanjutnya membuat Konsep Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pajak (Gambar 3.93) (I), yang datanya didapat dari Nota 

konfirmasi utang pajak pada Gambar 3.88 dan Surat ketetapan pajak 

lebih bayar Pajak Penghasilan pada Gambar 3.90. Beserta membuat 

lembar lampiran konsep Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 

(Gambar 3.94) yang datanya dapat dilihat dari Nota konfirmasi utang 

pajak pada Gambar 3.88.  
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Gambar 3.93 

Lembar Konsep Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 

 

    Sumber: diambil dari seksi Pengawasan dan Konsultasi I  
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Gambar 3.94 

Lembar Lampiran konsep Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak 

 
Sumber: diambil dari seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

6. Kemudian membuat Lembar Rincian kompensasi utang pajak dan/atau 

pajak yang akan terutang, dengan melihat dari dari Nota konfirmasi utang 

pajak pada Gambar 3.88.  
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Gambar 3.95  

Lembar Rincian kompensasi utang pajak dan/atau pajak yang akan 

terutang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diambil dari seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

 Setelah uraian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) 

telah selesai dibuat, maka selanjutnya dicetak  yang kemudian untuk 

diteruskan ke Seksi Pelayanan. Hasil untuk uraian Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pajak (SPMKP) untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran 17, 

Konsep Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak untuk lebih jelasnya lihat 

pada lampiran 18, untuk lampiran konsep Surat Perintah Membayar 

Kelebihan Pajak untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran 19 dan untuk 

Rincian kompensasi utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang  ini untuk 

lebih jelasnya lihat pada lampiran 20. 
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 Membuat uraian Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) 

ini dilakukan untuk 7 Wajib Pajak Badan dan untuk tahun pajak 2017.   

3.3.12 Melakukan checklist lembar penelitian penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan 

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau 

Bagian Tahun Pajak. Untuk melaporkan SPT, Wajib Pajak melaporkannya ke 

seksi pelayanan. Sebelum melaporkan SPT ke seksi pelayanan, Wajib Pajak 

terlebih dahulu  harus mendapatkan bukti lembar penelitian penyampaian 

SPT Tahunan  dari seksi pengawasan dan konsultasi I. Tujuannya, untuk 

melakukan pemeriksaan kelengkapan lampiran penyampaian SPT.  

 Langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan yaitu:  

1. Menyiapkan lembar penelitian penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan.  
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Gambar 3.96 

Lembar penelitian penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 

 

       Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

2. Langkah selanjutnya adalah melakukan checklist pemeriksaan 

kelengkapan lampiran penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. 

Pemeriksaan kelengkapan terdiri dari: 

a. Checklist pihak yang menandatangani SPT (I) 

b. Checklist jenis SPT (II) 

c. Checklist status SPT (III) 

d. Checklist jenis formulir (IV) 

e. Checklist penyampaian khusus SPT (V) 

f. Checklist formulir (VI) 

g. Checklist lampiran yang dipersyaratkan (VII) 
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h. Checklist lampiran khusus (VIII) 

3. Menentukan apakah SPT lengkap atau tidak lengkap (IX).  

Gambar 3.97 

Checklist lembar penelitian penyampaian SPT Tahunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

 Setelah Melakukan checklist lembar penelitian penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan, selanjutnya Wajib Pajak membawa 

bukti checklist lembar penelitian ini ke Seksi Pelayanan untuk melaporkan 

SPT Tahunan. Untuk lembar penelitian penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan Badan ini untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran  21. 
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 Melakukan checklist lembar penelitian penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan ini dilakukan untuk 38 Wajib Pajak 

Badan dan untuk tahun pajak 2017. Selama melakukan checklist, 90% proses 

checklist lembar penelitian dapat dilaksanakan, sedangkan 10% proses 

checklist lembar penelitian tidak dapat dilaksanakan karena adanya lampiran 

yang tidak lengkap. Atas ketidaklengkapan lampiran tersebut, maka meminta 

kembali Wajib Pajak untuk melengkapi lampiran yang disertakan.  

3.3.13 Melakukan checklist dokumen kelengkapan permohonan pengurangan 

atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) 

STP adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Dalam penerbitan Surat 

Tagihan Pajak (STP), Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan kesalahan 

atau kekeliruan. Kesalahan tersebut bisa saja ditemukan oleh Wajib Pajak dan 

kemudian  melakukan konfirmasi atau memang kesalahan tersebut ditemukan 

sendiri oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Karena adanya kesalahan 

tersebut, maka Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau 

pembatalan STP. Untuk mengajukan permohonan pengurangan atau 

pembatalan STP ke KPP, maka dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak 

harus diperiksa terlebih dahulu kelengkapannya oleh seksi pengawasan dan 

konsultasi I.  
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 Langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan 

dokumen permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak 

(STP) yaitu:  

1. Menyiapkan lembar checklist kelengkapan permohonan non keberatan.  

Gambar 3.98 

Lembar checklist kelengkapan permohonan non keberatan 

 

        Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  
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2. Langkah selanjutnya adalah melakukan checklist pemeriksaan 

kelengkapan lampiran permohonan atau pembatalan STP. Pemeriksaan 

terdiri dari:  

a. Melengkapi data Wajib Pajak (I). 

b. Checklist ada atau tidaknya kelengkapan dokumen (II).  

Gambar 3.99 

Checklist kelengkapan permohonan non keberatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dokumen seksi Pengawasan dan Konsultasi I  

 Setelah melakukan checklist dokumen kelengkapan permohonan 

pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP), selanjutnya Wajib 
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Pajak membawa lembar checklist ke Seksi Pemeriksaan untuk ditindaklanjuti. 

Checklist kelengkapan permohonan non keberatan ini untuk lebih jelasnya 

lihat pada lampiran  22. 

  Melakukan checklist dokumen kelengkapan permohonan 

pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) ini dilakukan untuk 

23 Wajib Pajak Badan dan untuk tahun pajak 2017. Selama melakukan 

checklist, 95% proses checklist dokumen kelengkapan permohonan dapat 

dilaksanakan, sedangkan 5% proses checklist dokumen kelengkapan 

permohonan tidak dapat dilaksanakan karena adanya lampiran yang tidak 

lengkap. Atas ketidaklengkapan lampiran tersebut, maka meminta kembali 

Wajib Pajak untuk melengkapi lampiran yang disertakan. 

 

3.4 Kendala yang ditemukan 

Pada saat melakukan proses kerja magang, terdapat kendala-kendala yang 

ditemukan. Namun kendala-kendala tersebut dapat diatasi sehingga pekerjaan yang 

dilakukan dapat terselesaikan dengan baik. Berikut ialah beberapa kendala yang 

terjadi selama proses kerja magang: 

1. Jaringan intranet yang tidak stabil membuat beberapa proses pekerjaan tertunda  

seperti sistem yang sering mengalami error ketika mengakses sistem Apportal 

dan sistem SIDJP.  
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2. Saat mencocokkan Surat Setoran Pajak dengan bukti pemindahbukuan, 

terkadang  urutan Surat Setoran Pajak  dengan bukti pemindahbukuan tidak 

sama.  

3. Pada saat membuat uraian penelitian jawaban atas permohonan Surat 

Keterangan Bebas (SKB) PPh final, Kuitansi / Faktur pajak sederhana yang 

dilampirkan Wajib Pajak tidak lengkap. 

4. Ketika mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor, Wajib 

Pajak tidak melampirkan laporan rugi laba. 

5. Saat Wajib Pajak melaporkan SPT, lampiran yang disertakan tidak lengkap. 

6. Lampiran yang disampaikan Wajib Pajak tidak lengkap ketika mengajukan 

permohonan keberatan. 

3.5 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Dari kendala-kendala dalam pelaksanaan kerja magang pada KPP Madya 

Tangerang tersebut, berikut adalah solusi yang dilakukan untuk mengatasinya: 

1. Untuk kendala Jaringan intranet yang tidak stabil, solusi yang dilakukan adalah 

menunggu sampai sistem benar. 

2. Untuk kendala urutan Surat Setoran Pajak  dengan bukti pemindahbukuan yang 

tidak sama, solusi yang dilakukan adalah mencocokkan Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara (NTPN) di Surat Setoran Pajak (SSP) pada list uraian 

penelitian untuk mencari urutan bukti pemindahbukuan (PBK). 

3. Untuk kendala Kuitansi / Faktur pajak sederhana yang dilampirkan Wajib 

Pajak tidak lengkap saat membuat uraian penelitian jawaban atas permohonan 
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Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh final, solusi yang dilakukan adalah 

meminta Wajib Pajak untuk melengkapi dokumen Faktur Pajak. 

4. Untuk kendala Wajib Pajak tidak melampirkan laporan rugi laba ketika 

mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor, solusi yang 

dilakukan adalah mengganti laporan rugi laba, dapat menggunakan Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang dapat diakses pada sistem SIDJP.  

5. Untuk kendala lampiran yang disertakan Wajib Pajak tidak lengkap saat 

melaporkan SPT atau ketika mengajukan permohonan keberatan, solusi yang 

dilakukan adalah meminta Wajib Pajak untuk melengkapi lampiran. 
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